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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι δύο όψεις της ρητορικής στον Γοργία του Πλάτωνα: τίτλος υπαινικτικός, καθώς η 

φιλοσοφία πραγματώνεται στις περισπούδαστες φιλοσοφικές μελέτες και πραγματείες 

χάρη στον κατορθωμένο φιλοσοφικό βίο ως τέχνη της ζωής, ανακαλύπτοντας 

ταυτόχρονα την εργαλειακή δύναμη της τέχνης της πειθούς. Η γενική στο τέλος 

παραβιάζοντας συντακτικούς κανόνες απομακρύνεται από αυτή του δημιουργού και 

είναι μονάχα κτητική, αφού και ο διάλογος, αλλά και η μια τουλάχιστον όψη της 

ρητορικής, εκείνη με το δίκαιο Λόγο, ανήκουν στον μεγαλύτερο λογοτέχνη όλων των 

εποχών, τον Πλάτωνα. Η ρητορική γέννημα των κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών αναγκών του πρυτανείου της Ελλάδας, της Αθήνας στη συγκεκριμένη 

εποχή βρήκε στα πρόσωπα των ξενόφερτων ρητόρων τούς καλύτερους εκπροσώπους 

με προεξάρχοντα τον περίφημο Γοργία από τους Λεοντίνους. Αλλά είχε συνωμοτήσει 

το σύμπαν προκειμένου στον αντίποδα της ασκούμενης από τον Λεοντίνο και την 

παρέα του ρητορικής να βρεθεί εκείνη η προσωπικότητα που κατάφερνε να στρέψει 

την προσοχή ολόκληρου του νοητού και αισθητού κόσμου σε ό,τι καταπιανόταν, ο 

Πλάτωνας.  

 Και ο γιος της Περικτιόνης καταπιάστηκε με τη δουλεύτρα της πειθούς 

θέλοντας, έστω και λάθρα, να διακηρύξει πως ανάλογα με την ποιότητα που δίνει ο 

άνθρωπος στις ενέργειές του θα υπηρετήσει τον ηθικό βίο και θα ανακαλύψει την 

Αλήθεια που με τόσο πάθος αναζήτησε ο μοναδικός αγαπημένος του δάσκαλος, ο 

Σωκράτης. Φυσικά ο προβληματισμός ήταν μεγάλος, πώς να παρουσιάσεις μια 

φιλοσοφία, που έχει καταφέρει και έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του πιο 

εκπαιδευμένου και μορφωμένου κοινού πλάι στην τραγωδία, την κωμωδία, την 

ιστοριογραφία, τις σάτιρες και όλες τις μορφές του Λόγου σε μια Αθήνα, επίκεντρο 

μιας διανοητικής κοσμογονίας, να αντιμάχεται μια τέχνη, η οποία δεν έχει ακόμη, 

τουλάχιστον στη συγκεκριμένη πόλη – κράτος, απαλλαγεί από τα σπάργανά της. 

Βέβαια δεν ήταν μόνον αυτό, αλλά μια αλλόκοτη και ταυτόχρονα γοητευτική 

παρουσία στους δρόμους της Αθήνας, αυτή του Σωκράτη επικρίνει την πλανεύτρα 

τέχνη που έχει εισαχθεί στην πόλη και συντάσσεται με το είδος μιας άλλης ρητορικής 

με κύρια χαρακτηριστικά το Δίκαιο Λόγο και τη σωφροσύνη· η νίκη της απέναντι 

στην πλανεύτρα μισθωτή συρακούσια τέχνη έχει διαφανεί, πριν ακόμη αρχίσει η 

σύγκρουση.  

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε έχοντας ως αντικειμενικό στόχο να 

καταδείξει τις εξωτερικές συνθήκες παραγωγής της φιλοσοφίας και της ρητορικής της 

εποχής και κατ’ ουσία να αφήσει να αναδυθεί η πιο γνήσια μορφή αυτής, στην οποία 

ο ρήτορας είναι άριστος γνώστης της τέχνης του και ενάρετος. Στη συγκεκριμένη 

μορφή ρητορικής ο δίκαιος λόγος είναι η εργαλειακή δύναμη αυτής, παγιώνοντας την 

ακόλουθη θέση: το άτομο νοείται μόνο ως πολίτης στο πλαίσιο της πόλης και ο 

Λόγος λειτουργεί με απώτερο στόχο να «δέσει» την κοινωνία σ’ ένα αρμονικό 

σύνολο, δρώντας παιδαγωγικά, ώστε να αποκτηθεί το ἀκρότατον πάντων τὸ ἀγαθόν, 

η ευδαιμονία με προϋπόθεση την αυτάρκεια. 

Η ρητορική και κυρίως η σχέση της με το φιλοσοφικό εἶναι έχει απασχολήσει 

πολλούς μελετητές της αρχαίας ελληνικής εν γένει, αλλά και ειδικά τον Πλάτωνα. Τα 

στοιχεία που μελετώνται συνήθως και σχολιάζονται ωστόσο δεν διαχωρίζουν και 

φυσικά δεν διασαφηνίζουν επισταμένως τις δύο μορφές ρητορικής που κεκαλυμμένα 

κάνουν την εμφάνισή τους στο συγκεκριμένο διάλογο του Πλάτωνα. Οι μελέτες 
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ασχολούνται πιο λεπτομερειακά με τη σχέση φιλοσοφίας και ρητορικής και τα 

επίχειρα αυτής. Στρέφουν την προσοχή τους κυρίως στην πολεμική που αναπτύσσει ο 

φιλόσοφος απέναντι στην κίβδηλη τέχνη του Λεοντίνου ρήτορα παραχωρώντας 

ελάχιστες υποσημειώσεις στη γνήσια μορφή ρητορικής που αναδεικνύεται δια 

στόματος του Σωκράτη.  

Η έντιμη ρητορική του Δίκαιου Λόγου ως αξιολογικός όρος με τον οποίο 

καταλήγουν επαινετές οι συμπεριφορές των θεραπόντων της συγκεκριμένης τέχνης, 

αλλά και του κοινού που τις αφομοιώνει, προσπερνιέται συνήθως από τον μελετητή 

του πλατωνικού κειμένου. Μάλιστα μένει η εντύπωση μιας ασάφειας ή ίσως και μιας 

αδυναμίας να εκλογικευθεί πλήρως και να αναδυθεί η αυθεντική μορφή ρητορικής, η 

οποία έχει εκπροσώπους που αντιλαμβάνονται πως οι φιλοσοφικές έννοιες πρέπει να 

συμπεριληφθούν συνειδητά στο λόγο των ρητόρων και ταυτόχρονα πως η τέχνη του 

λόγου με την εργαλειακή δυναμική της αφορά σίγουρα τη φιλοσοφία. Με απλά λόγια, 

να κατανοηθεί ότι οδεύουμε στη διαμόρφωση μιας «φιλοσοφικής ρητορικής», στην 

οποία όμως η ρητορική δεν είναι αντίπαλος της φιλοσοφίας, αλλά συνεπικουρεί αυτή. 

 Η νέα γνήσια μορφή τέχνης λόγου   μάλιστα είναι τόσο περιεκτική και πλατιά 

που είναι δύσκολο να διερευνηθεί εξαντλητικά σ’ όλο το πλάτος της· απαιτεί ένα 

συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα που θα προσεγγίσει το ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό 

και δομικό πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδύθηκε. Στη συγκεκριμένη μελέτη η 

αναμέτρηση με αυτά τα προβλήματα είναι αναπόδραστη ανάγκη, χωρίς φυσικά να 

είναι δυνατόν να δοθούν οριστικές απαντήσεις που θα οριοθετούν με ακρίβεια τις 

θεμελιώδεις προϋποθέσεις οι οποίες αποσαφηνίζουν το εννοιολογικό υπόβαθρο της 

τέχνης αυτής. Στόχο μας αποτελεί επίσης να προσεγγίσουμε το ηθικό-πολιτικό-

κοινωνικό και οικονομικό ή ακόμη και το αισθητικό υπόστρωμα το οποίο κατευθύνει 

τον πλατωνικό Σωκράτη που κάνει λόγο γι’ αυτή τη γνήσια μορφή ρητορικής. Οι 

θεωρητικές συντεταγμένες που τη φορτίζουν και στηρίζουν αυτή τη μορφή είναι 

δύσκολο να γίνουν αντιληπτές, αν προηγουμένως δεν στρέψουμε το βλέμμα μας στις 

προϋπάρχουσες φιλοσοφικές κυρίως και κατ’ επέκταση ρητορικές υποδομές, 

επιθυμώντας να αποφύγουμε τη σύγχυση του τέλους του 5
ου

 και των αρχών του 4
ου

 

αιώνα σχετικές με το υπό διερεύνηση θέμα.     

Επιπλέον επιχειρείται με διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις να διαφανεί 

τόσο η αμείλικτη κριτική του Πλάτωνα απέναντι όχι εν γένει στη ρητορική, αλλά 

απέναντι στην κίβδηλη ρητορική της εποχής του, όσο και να εξηγηθεί ή ακόμη και να 

δικαιολογηθεί η ιδιοτελής στάση του περίφημου ρήτορα και δασκάλου της τέχνης, 

του Γοργία. Μια στάση που δεν είναι απίθανο να έπλασαν οι συνθήκες - ανάγκες οι 

οποίες διαμορφώθηκαν αυτή την εποχή των ριζικών αλλαγών στην πόλη  των 

Αθηνών. Άλλωστε και οι προσεγγίσεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητες, γιατί 

και της φιλοσοφικής σκέψης βασικό χαρακτηριστικό είναι η συνέχεια, και η απατηλή 

τέχνη του Λεοντίνου παγιώνεται στη δημοκρατική Αθήνα, όπου ο κάθε πολίτης 

επιθυμεί διακαώς να ανέλθει στο άρμα της εξουσίας. Επιπρόσθετα καταβάλλεται 

προσπάθεια και η «φιλοσοφική ρητορεία» του Πλάτωνα και του περιβάλλοντός του 

να καταδειχθεί ότι αποτελεί ζητούμενο των καιρών, καθώς η επικείμενη κρίση 

θεσμών και αξιών μόνο με τα ερείσματα μιας έντιμης ρητορικής θα ήταν δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί.  

Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονηθεί πως η αθηναϊκή κοινωνία, εισερχόταν σε 

μια περίοδο κρίσης και πάντα, όταν διέρχονται τέτοιες περίοδοι οι προσπάθειες για 

ανάδειξη της Αλήθειας, του Δίκαιου και συνετού Λόγου γίνονται πιο επίμονες. Ο 

φιλόσοφος τη συγκεκριμένη εποχή δεν παύει να συνδιαλέγεται με τους προκατόχους 

του, όμως σίγουρα έχει απομακρυνθεί από το απομονωμένο βάθρο του σοφού και 

έχει αρχίσει να βαδίζει στο δρόμο που οδηγεί στη vita activa αφήνοντας πίσω του την 
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ευδαιμονία του θεωρητικού βίου, τη vita contemplativa. Από την άλλη η επιτυχία του 

Γοργία και της ομήγυρής του σίγουρα δεν είναι τυχαία· οφείλουμε να καταστήσουμε 

φανερό πως ούτε και οι ρήτορες αυτοί ήταν τυχοδιώκτες και αμοραλιστές, καθώς η 

πλανεύτρα τέχνη τους ήταν γέννημα των καιρών. Η θεραπεία για την ακούσια ή μη 

απάτη και το ψεύδος υπήρχε· η κατάσταση δεν ήταν μη αναστρέψιμη, γιατί η 

ρητορική τέχνη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιδέξια, έχοντας στη φαρέτρα της το 

δίκαιο λόγο με κύριο στόχο να πετύχει τον έπαινο του θεωρητικού βίου, 

προτρέποντας και τον πολίτη να θέσει ως προϋπόθεση της ζωή του τη φιλοσοφία, 

ώστε να διάγει μια ευτυχισμένη ζωή. 

Θεωρήθηκε αρχικά αναγκαίο στο πρώτο μέρος της εργασίας να διαφανούν οι 

πνευματικές και πολιτικές κυρίως συνθήκες με τις οποίες γαλουχήθηκε ο δημιουργός 

του διαλόγου. Το γεγονός όμως που στιγμάτισε την όλη φιλοσοφική πορεία του ή και 

ανενδοίαστα θα λέγαμε ολόκληρο το βίο του ήταν η επαφή του με τον Σωκράτη και 

ιδιαίτερα η εποχή του δικαστικού του αγώνα, αλλά και η θανατική εκτέλεση του.  Ο 

θαυμασμός για τον γεροδιδάσκαλο μετασχηματίστηκε σε βαθιά πίστη, πλάθοντας το 

εγκώμιο του, αφού η ζωή και η διδασκαλία αυτού έγιναν η κύρια έμπνευση του 

πλατωνικού έργου. Ο γιος της Περικτιόνης όχι απλά άλλαξε στάση ζωής μετά την 

επαφή του με τη σωκρατική διδασκαλία, αλλά έκανε γνωστά τα φιλοσοφικά του 

διδάγματα «ξαναδημιουργώντας τον». Ό,τι διδάχθηκε είχε αφομοιωθεί, αλλά μέσα 

στην πολύπλαγκτη ζωή του, που σφράγισε την πολιτική στάση και τις αποφάσεις του, 

μια αποστολή έμελλε να αναλάβει: να κατακτήσει την πραγματική επιστήμη, τη 

φιλοσοφία, τόσο για τη σωτηρία της ψυχής του, όσο και της γενέθλιας πόλης του. 

Από τη στιγμή αυτή και έπειτα άρχισε να αντιλαμβάνεται πως απαραίτητο εργαλείο 

του μπορούσε να καταστεί μια γνήσια μορφή ρητορικής, χαλκευμένης πουθενά αλλού 

παρά μόνο στη δική του αδελφότητα, την Ακαδημία, ώστε μέσα από διεργασίες να 

επέλθει η ανασυγκρότηση της πολιτείας. 

Στο δεύτερο μέρος καταδεικνύεται η ισχύς της ρητορικής, καθώς στη 

δημοκρατική Αθήνα πλέον μόνο μια δύναμη μετρά και αυτή δεν είναι άλλη από τη 

δύναμη του Λόγου. Η «δημιουργός πειθούς» κατάφερε να ανανεώσει όλα τα πεδία 

ακόμα και αυτό της γνώσης και άσκησε ριζοσπαστική κριτική στις παραδοσιακές 

δομές της εξουσίας· ήταν το φυσικό επακόλουθο της κοινωνικής, πνευματικής και 

πολιτικής ζωής της εποχής. Οι  δάσκαλοι της τέχνης αυτής έφεραν μια νέα «αρετή» 

με διττή έννοια, αυτή της ικανότητας, αλλά και της επιτηδειότητας, αποδίδοντας έτσι 

στους ίδιους το ρόλο του ιδανικού ερμηνευτή της συγκεκριμένης περιόδου. Λογικό 

και επόμενο μεταξύ της φιλοσοφίας και της ρητορικής από την πρώτη στιγμή ήταν να 

εδραιωθεί μια ατμόσφαιρα καχυποψίας και δυσφορίας. Συγκεκριμένα  η φιλοσοφία 

στο δρόμο για την αναζήτηση της Αλήθειας θέλησε να υπερκεράσει τη ρητορική. 

Ωστόσο η σύνδεσή της με τον πειστικό λόγο στην επιδίωξή της αυτή είναι 

αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα η τέχνη του πειθούς να καταστεί γι’ αυτήν ταυτόχρονα 

εχθρός και φίλος. Είναι απαραίτητο ωστόσο να καταδείξουμε τελικά το συνεκτικό 

ιστό, το γόνιμο πεδίο επαφής - διασταύρωσης που υπολανθάνει ανάμεσα στους δύο 

κλάδους στην Αθήνα των κλασικών χρόνων. Εξάλλου για να γίνει δυνατή η ίδια η 

συγκρότησή τους ως διακριτά αντικείμενα, για να αυτοπροσδιοριστούν και να 

οριοθετηθούν ήταν αναπόφευκτη η μεταξύ τους έριδα. 

Ο Πλάτωνας έδειξε το μένος του και αδιάκοπη ήταν η πάλη του κατά της 

ρητορικής της εποχής του· επισημαίνουμε βέβαια πως το μένος του αφορούσε την 

τέχνη του λόγου, όπως αυτή ασκούνταν από τον Γοργία και την παρέα του.  Η 

σφοδρότητα του αυτή επιχειρήθηκε να εξηγηθεί θεωρώντας απόλυτα ειλικρινή την 

πεποίθησή του ότι η ηθική ανάταση της πολιτείας μπορεί να στηριχθεί στη γνώση της 

Αλήθειας και τη Δικαιοσύνη. Ισχυριζόμαστε ότι διαφορετικά είναι δύσκολο να 
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κατανοηθεί, αν απλά θεωρηθεί μια πολεμική εναντίον των ηθικών κυρίως αυτουργών, 

της θανατικής εκτέλεσης του γεροδιδασκάλου ή εναντίον αυτών που διεκδικούσαν το 

μερίδιό τους στο αθηναϊκό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι απαιτώντας το ρόλο του δασκάλου 

της πολιτικής από τους φιλοσόφους. Ο Πλάτωνας φαίνεται βαθιά να πιστεύει, ως 

καλός μαθητής του Σωκράτη, πως μόνον η επιστήμη, η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η 

αρετή που ενέχει η τέχνη του βίου, η φιλοσοφία είναι  το μοναδικό εργαλείο για να 

οδηγήσει τους Αθηναίους στην αλληλεγγύη, στη συλλογικότητα, στην υπεροχή της 

πόλης έναντι του ατόμου και όχι η κολακεία και η φαινομενικότητα ή τα απατηλά 

ψεύδη και οι αμετροεπείς μεγαλοστομίες που κατά τον γιο της Περικτιόνης 

συνθέτουν τη μη γνήσια μορφή ρητορικής τέχνης.  

Τέλος στο τρίτο και τελευταίο μέρος αναφαίνεται η προσωπικότητα του 

επιφανούς ρήτορα από τους Λεοντίνους, ωστόσο οι επισημάνσεις στον Γοργία 

κατέχουν μια σημαντική θέση στη συγκεκριμένη μελέτη. Το σίγουρο είναι πως ο 

δημιουργός του διαλόγου επιθυμεί να αναδείξει την ασφυκτική διαλεκτική πίεση του 

Σωκράτη με φανερή συνέπεια τη δυσχερή παραδοχή του γηραιού σοφιστή πως η 

ρητορική επικεντρώνει τις διεργασίες της στην ανάδειξη ή στρέβλωση του αληθινού. 
Μέσα από το διάλογο αναδεικνύεται πως ο αθηνολάτρης σοφός, καθώς κατάφερε να 

εκτρέψει τη ροή της συζήτησης στη θεματική της ηθικής, πεδίο σωκρατικής 

κυριαρχίας, η απόφανση που προκύπτει δεν εκπλήσσει: υπάρχουν δύο είδη πειθούς, 

το ένα παρέχει πίστη άνευ γνώσης, το άλλο παρέχει πίστη ορθή που ισοδυναμεί με 

γνώση, δηλαδή η ρητορική είναι δημιουργός πιστευτικής πειθούς και όχι 

διδασκαλικής για τα δίκαια και τα άδικα. Στη συνέχεια ο έμπειρος αναγνώστης με 

ευκολία μπορεί να υποθέσει ότι την κίβδηλη μορφή ρητορικής εκπροσωπεί ο Γοργίας 

και η παρέα του, ενώ την έντιμη, γνήσια ρητορική επάξια μπορεί να υπηρετήσει 

μόνον ο φιλόσοφος και μάλιστα αυτός που έχει διανύσει την πορεία προς το Αγαθό 

του Πλάτωνα, στον κόσμο των Ιδεών, προσεγγίζοντας ταυτόχρονα τη δικαιοσύνη. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως δεν γνωρίζουμε πιο επιθετική είσοδο 

του Σωκράτη σε μια φιλοσοφική διερεύνηση. Γίνεται ακολούθως προσπάθεια να 

αποσαφηνιστεί το γεγονός αυτό και ταυτόχρονα να «μεταφράσουμε» την αυστηρή 

κριτική και την εμφάνιση ενός αδίστακτα δογματικού Σωκράτη. Απορία προξενεί και 

το γεγονός ότι ο διάλογος του γεροδιδασκάλου με το φημισμένο ρήτορα είναι ο πιο 

μικρός σε έκταση από τους τρεις του έργου, σαν να μην ήθελε ο Πλάτωνας να 

επιτρέψει στον εκπρόσωπο της κίβδηλης ρητορικής ούτε να απολογηθεί για τον 

τρόπο άσκησης αυτής. Το τρίτο μέρος της παρούσας μελέτης δεν θα μπορούσε να 

μην κλείσει με τα ανεξίτηλα σημάδια που άφησε στη δυτική φιλοσοφία και στο 

δυτικό πολιτισμό εν γένει η πλατωνική φιλοσοφία· δομημένη από έναν στιχουργό – 

δραματουργό, έναν ευφάνταστο ποιητή και έναν κομψό στυλίστα είναι αριστουργήμα 

της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι μια πολύτιμη παγκόσμια κληρονομιά. 

Στο τέλος με τον εσχατολογικό μύθο, που φαινομενικά δεν έχει και πολύ 

σχέση με τα προηγούμενα, γίνεται κατανοητό πως ο Σωκράτης ελλείψει της 

μεγαλεπήβολης ρητορικής πειθούς που δημιουργεί επίφαση αλήθειας και εξαπατά 

τους δικαστές, θα καταδικαστεί, αλλά θα βρεθεί κατόπιν στις νήσους των Μακάρων· 

οι ρήτορες της μη γνήσιας ρητορικής όμως; 

 

 

Για τις ιδιαίτερα χρήσιμες παρεμβάσεις και συμβουλές κατά τη διαδικασία 

συγκέντρωσης του υλικού της σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και κατά τη διάρκεια 

της σύνθεσης και συγγραφής της παρούσας μελέτης θα ήθελα να ευχαριστήσω από 

καρδιάς την κύρια επόπτρια της εργασίας, Επίκουρο Καθηγήτρια του Π.Δ.Μ. 

Σωτηρία Τριαντάρη. Επίσης εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στα μέλη της 
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επιτροπής, τον Καθηγητή του Α.Π.Θ. Βασίλειο Κάλφα και την Επίκουρο Καθηγήτρια 

του Π.Δ.Μ. Ευαγγελία Καλεράντε για την πολύτιμη συμβολή τους στην εκπόνηση 

της εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η ενασχόληση με τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής καθίσταται πάντα 

δυσχερής, πόσο μάλλον η εμβάθυνση σ’ αυτά, καθώς η πρωτοτυπία και η σαφήνεια, 

ιδιαίτερα της φιλοσοφικής θεώρησης, αλλά και ο πειστικός λόγος τους επιτρέπουν 

μόνον την κυριαρχία της Αλήθειας.  

 Εξετάζοντας όχι μόνο την εννοιολογική και σημασιολογική βαρύτητα, αλλά 

και τις προϋποθέσεις για την ανάδυση μιας γνήσιας πλατωνικής μορφής ρητορικής θα 

επιχειρήσουμε να αντιληφθούμε το κοινωνικό – πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο, 

εξετάζοντας ταυτόχρονα τις ιδιάζουσες ηθικές κυρίως αντιλήψεις της εποχής, 

σχετικές με το υπό εξέταση θέμα. Στην ερμηνευτική αυτή προσπάθειά μας 

απομονώνοντας θέσεις των συνδιαλεγόμενων, κρίθηκε σκόπιμο να παρεμβληθούν 

διαφωτιστικά πλατωνικά χωρία, ώστε να γίνουν διακριτοί οι λόγοι που ο Πλάτωνας 

φανερώνει δύο όψεις της τέχνης του Λόγου, μια μη γνήσια, κίβδηλη και μια γνήσια 

με έρεισμα το δίκαιο λόγο και τη σωφροσύνη. Έτσι στο τελευταίο μέρος της μελέτης 

αναλύουμε τους λόγους που δια στόματος Σωκράτη
1
 υπάρχουν μομφές προς την 

ασκούμενη από τον Γοργία και την ομήγυρή του ρητορική, μομφές που φτάνουν 

μέχρι την πλήρη απόρριψή της. Βέβαια από την άλλη δεν πρόκειται για μια στείρα 

απαλοιφή αυτής, αλλά υπάρχει ελκυστική αντιπρόταση, μια άλλη μορφή της έντεχνης 

χρήσης του λόγου που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη και σωφροσύνη, αποβλέποντας 

στο καλό του συνόλου με άριστους ρήτορες.   

 Ο δημόσιος λόγος διέπεται από πολιτικά και ηθικά κριτήρια ορθότητας που 

δεν συμβαδίζουν πάντα με το δίκαιο, αναπόσπαστο κομμάτι του πλατωνικού Ἀγαθοῦ, 

αλλά και της ἀρετῆς. Η συμμόρφωση ή η διαφοροποίηση από τα συγκεκριμένα 

κριτήρια δηλώνει με ακρίβεια το ηθικοπολιτικό ίχνος του ομιλούντος, αλλά και την 

υπό διαμόρφωση σχέση του με τους άλλους πολίτες. Τα αξιολογικά λοιπόν κριτήρια 

της δημόσιας γνώμης και οι όποιες κοινωνικές συμβάσεις είναι πολύ δύσκολο, ακόμη 

και για έναν Σωκράτη να παραμεληθούν. Εντούτοις ο πλατωνικός γεροδιδάσκαλος με 

όπλο τις γνωστές μεθόδους του ανενδοίαστα, έστω και με ασυνήθιστους μονόλογους, 

εκφράζει τη δυσφορία του απέναντι στο ψεύδος και την απάτη που καταδυναστεύουν 

λόγω της τέχνης του Γοργία την κοινωνία. Ο λόγος του χάνει ελάχιστα από τη 

σαφήνειά του μόνον, όταν αναφέρεται στη θετικά φορτισμένη ρητορική και αυτό 

επιχειρούμε να καταδείξουμε πως γίνεται για τον εξής λόγο: αφήνει στον αναγνώστη 

του διαλόγου να «δέσει» τη νέα αυτή ρητορική, αφού πρώτα έχει χαλκεύσει το 

αρχικό υλικό της στο δικό του εργαστήριο.  

 Επιπλέον εντοπίζουμε ένα πρόβλημα εν μέρει στο συγκεκριμένο διάλογο που 

μας παραδόθηκε· αυτό που κυρίως με ευκολία γίνεται αντιληπτό είναι η πολεμική 

που ασκείται απέναντι στη ρητορική του Γοργία, ενώ η άποψη του εκπαιδευμένου 

στο λόγο αθηναϊκού κοινού, περνά στο περιθώριο περισσότερο ως εικασία ή 

δραματοποιημένη ποίηση. Και ενώ υπονοείται για τον αρχαίο μελετητή η όποια 

σχετική κοινωνική σύμβαση, για το σύγχρονο το υπόβαθρο αυτής της φιλοσοφικής 

ρητορικής σε πολλά σημεία παραμένει σκοτεινό. Έτσι καθίσταται πολύ δύσκολο να 

ανακατασκευαστεί με σαφήνεια – ακρίβεια το κοινωνικό, πνευματικό, οικονομικό και 

πολιτικό πλαίσιο το οποίο κατεύθυνε τους πλέον διανοούμενους της αρχαιότητα, τον 

Πλάτωνα και τους ομότεχνούς του να πλάσουν αυτό το νέο είδος ρητορικής. 

Θεωρήθηκε λοιπόν αναγκαίο να καταφύγουμε πολλές φορές και σε άλλες 

                                                           
1
 Η διαφοροποίηση του Σωκράτη από την παιδευτική δραστηριότητα και σοφία των σοφιστών – 

ρητόρων, των πολιτικών και επίσης από τις αντιλήψεις του πλήθους αποτελεί κοινό τόπο πλήθος 
μελετών. Πβ. Απολ. 20b9-c3. 
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πρωτεύουσες πηγές, για να διαφανεί, όσο το δυνατόν πληρέστερα η αξία της τέχνης 

που μας απασχολεί. Εκείνο που επίσης σίγουρα μας αφορά είναι να γίνει φανερός και 

ο χαρακτήρας των εκπροσώπων, όπως αυτός διαμορφώθηκε από τις επικρατούσες 

συνθήκες, των δύο όψεων της συγκεκριμένης τέχνης.  

 Επιπρόσθετα καθίσταται απαραίτητη η παρακολούθηση της πορείας του 

σωκρατικού ελέγχου, για να μπορέσουμε τελικά να διακρίνουμε μέσα από 

αλλεπάλληλες ακυρώσεις και αναθεωρήσεις τα δομικά χαρακτηριστικά της 

«φιλοσοφικής ρητορικής». Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε πως μπροστά μας 

έχουμε τον μεγαλύτερο, ίσως, λογοτέχνη όλων των εποχών· επομένως ο διάλογος 

αυτός έχει τα χαρακτηριστικά μιας εξαίρετης καλλιτεχνικής δημιουργίας, της οποίας 

οφείλαμε και τον αισθητικό σχετικισμό της να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε.   

 Κατά την πραγμάτευση του θέματος μας δεν θα μας απασχολήσει το 

σωκρατικό
2
 πρόβλημα, καθώς πρόθεσή μας είναι να εξετάσουμε τη γέννηση της μιας 

γνήσιας ρητορικής. Και πραγματικά, εμβαθύνοντας στη νέα αυτή όψη προκύπτει μια 

κατά κάποιο τρόπο διαφορετική συνολική ανάγνωση εν γένει των πλατωνικών 

κειμένων.  

 

 

 

  

                                                           
2
 Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στον Σωκράτη, φυσικά γίνεται λόγος για τον πλατωνικό Σωκράτη. 

Επίσης τα πλατωνικά παραθέματα που παρεμβάλλονται στη μελέτη προέρχονται από την έκδοση 
του J. Burnet, Platonis Opera, tomus III, Oxford Univ. Press., 1900-1907. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

I. Ο Πλάτωνας και η Αθήνα 

 
Αθήνα, ο αιώνας της βρίσκεται στο τέλος του, τα άλλοτε περίλαμπρα δημόσια 

οικοδομήματά της μοιάζουν ερειπωμένα και ο φημισμένος στόλος της αποτελεί 

μνημείο του παρελθόντος. Οι τριάντα τύραννοι έχουν κάνει αισθητό το πέρασμά τους 

από την πόλη και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 από τον 

Θρασύβουλο, ηγέτη των δημοκρατικών, η προτεινόμενη αμνηστία δίνει την ευκαιρία 

για μια ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων.  

Στην πνευματική ζωή της εποχής κυριαρχεί ο πεζός λόγος και το κύριο 

πρόβλημα που απασχολεί τους διανοούμενους αφορά στην παιδεία, κληρονομιά της 

σοφιστικής. Ο ανταγωνισμός φιλοσοφίας και ρητορικής είναι μια καθημερινή 

πραγματικότητα και η καθεμιά διεκδικεί τη θέση που πιστεύει πως της ανήκει στην 

αγωγή των νέων. Αναμφίβολα το πιο σημαντικό γεγονός στην πνευματική ζωή του 

τόπου έχει να κάνει με αυτόν τον ανταγωνισμό, που ενσαρκώνεται εν μέρει στην 

εξιδανίκευση της παλαιάς τάξης στο ρητορικό Πανηγυρικό αφενός και στη θέση που 

τώρα πια διεκδικεί ο φιλόσοφος στην καθημερινότητα του αθηναίου πολίτη
3
· οι δύο 

άνδρες που θεμελιώνουν αυτήν την πάλη ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη ρητορική 

είναι ο Πλάτωνας και ο μαθητής του Γοργία,  ο Ισοκράτης.  

Ο Πλάτωνας
4
, φιλόσοφος του 5ου/4ου αιώνα π.Χ. γεννήθηκε επί Διοτίμου, το 

428/7, πατέρας του ήταν ο Αρίστωνας, γιος του Αριστοκλή · αδέλφια του ο 

Γλαύκωνας, ο Αδείμαντος, η Ποτώνη και ο ετεροθαλής Αντιφώντας. Παρ’ όλο που 

δεν ξέρουμε πολλά για την οικογένεια του πατέρα του, τα ονόματα τόσο του πατέρα, 

όσο και του παππού δείχνουν πως το γένος τους ήταν αριστοκρατικό. Λέγεται πως η 

γενιά τους  αναγόταν στον παλιό βασιλιά Κόδρο. Μητέρα του ήταν η Περικτιόνη, 

από παλιά αρχοντική γενιά που έφτανε μέχρι τον Σόλωνα. Θείος της ήταν ο Κριτίας, 

αρχηγός των Τριάκοντα, αδελφός της ο Χαρμίδης που μετείχε στην πολιτική των 

τυράννων. Ύστερα από το θάνατο του Αρίστωνα η μητέρα του παντρεύτηκε τον 

πλούσιο αριστοκράτη Πυριλάμπη που συναναστρεφόταν τον Περικλή. Οι επαφές 

λοιπόν του φιλοσόφου με τον κόσμο της παλιάς αττικής αριστοκρατίας πολυποίκιλες, 

και  είναι ευδιάκριτα στο έργο του τα βασικά στοιχεία αυτής της επιρροής. 

Ό,τι είναι γνωστό για τον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο, οφείλεται στους άμεσα με 

αυτόν συνδεδεμένους μαθητές του, τον Αριστοτέλη, τον ανιψιό του, τον Σπεύσιπο, 

τον Ξενοκράτη, τον Φίλιππο από τον Οπούντα· αυτοί βέβαια μόνον εγκωμιαστικές 

                                                           
3
 Ehreberg,V. 1960: 110. 

4
 Παλιά παράδοση, όχι πολύ αξιόπιστη θέλει το πραγματικό όνομα του φιλόσοφου να είναι 

Αριστοκλής, «παππῶον»˙ Πλάτων ονομάστηκε λόγω από το πλατύ του μέτωπο ή τις φαρδιές πλάτες 
του. 
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φιλολογίες είχαν να αναφέρουν, «Θεῖος Πλάτων
5
». Ό,τι παραδίδεται για τον 

Πλάτωνα, τέσσερα κεφάλαια στο έργο De Platone et eius dogmate του Απουλήιου 

από τα Μάδαυρα (2 αι. μ.Χ.), η βιογραφία του στο τρίτο βιβλίου του Διογένη του 

Λαέρτιου, ή αυτή του νεοπλατωνικού Ολυμπιόδωρου από την Αλεξάνδρεια, άρθρα 

στην Σούδα και στον Ησύχιο, δεν πλουτίζει ιδιαίτερα τις γνώσεις μας. Αλλά και από 

τους παπύρους του Herculaneum (Index Academicorum philosophorum) και από 

μόλις τρεις σύντομες μνείες για το άτομό του στους διαλόγους του δεν αντλούνται 

ουσιώδεις πληροφορίες. Σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του 

φιλοσόφου είναι ένα κείμενο του ίδιου, η 7
η
 Ἐπιστολή του

6
, (δεν είναι βέβαιο ότι και 

η επιστολή αυτή είναι πραγματικά αυθεντική, δεν υφίσταται, φυσικά, λόγος 

αμφισβήτησης  των γεγονότων, καθώς είναι γραμμένη με ακριβή γνώση των 

συνθηκών).  

Ο Πλάτωνας έλαβε την επιμελημένη μουσική και γυμναστική παιδεία των 

αριστοκρατικών γόνων της Αθήνας. Νέος ασχολήθηκε με την τραγική ποίηση, έκαψε 

όμως τα πρωτόλειά του, όταν γνώρισε τον Σωκράτη και δεν ξαναασχολήθηκε με την 

ποίηση. Πριν λάβει χώρα αυτή η απόφαση ο Πλάτωνας ήλθε σε επαφή με τη 

διδασκαλεία του Ηράκλειτου χάρη στον ιδιόρρυθμο Κρατύλο, όπως διαβάζουμε στα 

μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη
7
: «Μετὰ δε τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας ἡ Πλάτωνος 

ἐπεγένετο πραγματεία, τὰ μέν πολλὰ τούτοις ἀκολουθοῦσα, τὰ δὲ καὶ ἴδια παρὰ τὴν τῶν 

Ἰταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν. ἔκ νέου τε γὰρ συνήθης γενόμενος πρῶτον Κρατύλῳ καὶ 

ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων καὶ ἐπιστήμης περὶ 

αὐτῶν οὐκ οὔσης, ταῦτα μὲν καὶ ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν».  

Τομή στη ζωή του, το γεγονός πως από το 20
ό
 ως το 28

ο
 έτος της ηλικίας του 

ανήκε στον κύκλο των μαθητών του Σωκράτη, δηλαδή προς το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου, κατά την κυριαρχία των Τριάντα τυράννων και την 

εποχή αποκατάστασης της δημοκρατίας. Από πολύ νέος ενδιαφέρθηκε για την 

πολιτική. Τότε πολλοί κατηγορούσαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Όταν ανατράπηκε 

αυτό, μέσα από τη θλιβερή ανάμειξη μελών της οικογένειάς του στην υπόθεση των 

Τριάκοντα, διαπίστωσε ο φιλόσοφος ότι το νέο καθεστώς, παρά την αρχική πίστη για 

εγκαθίδρυση του δικαίου και της δικαιοσύνης, ήταν χειρότερο από το παλιό. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά στην 7
η
 επιστολή: «Αν αναλογιστεί κανείς το νεαρό της 

ηλικίας μου, καθόλου περίεργο δεν ήταν που πίστεψα ότι ίσως λύτρωναν την πόλη από 

την αδικία και την οδηγούσαν, με σωστή διακυβέρνηση, σε έναν δίκαιο τρόπο ζωής. 

Περίμενα, λοιπόν, με αγωνία να δω τι θα κάνουν. Όμως μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι 

άνθρωποι αυτοί έκαναν το προηγούμενο πολίτευμα να λάμπει σαν χρυσός μπροστά 

τους».  

Εξάλλου το φίλο και δάσκαλό του, Σωκράτη θέλησαν να τον κάνουν μέτοχο των 

πολιτικών εγκλημάτων τους·  η ζωή του μετά την επίμονη άρνησή του κινδύνεψε.  Ο 

Αθηναίος σοφός γοήτευσε το νεαρό Πλάτωνα και με την ευφυΐα και την 

επιχειρηματολογική δεινότητά του, αλλά πρωτίστως με την απαρασάλευτη ηθική 

στάση του απέναντι στον ίδιο το θάνατο. Τα σημάδια που άφησε ο Σωκράτης στην 

προσωπικότητα και το ήθος του φιλοσόφου γίνονται φανερά και στο διάλογό του, 

Φαίδων· εντάσσεται στην τετραλογία (Ευθύφρων, Κρίτων, Απολογία, Φαίδων) των 

διαλόγων που αναφέρονται στη δίκη και την εκτέλεση του Σωκράτη. 

                                                           
5
 Λογγίνος Περί ύψους 4.48. 

6
 Fritz, V, Κ.1966: 117-53. 

7
 Αριστοτέλης, Μετ. Α 6, 987a 32. 
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Ο θάνατος του γιου της Φαιναρέτης ήταν πραγματικά μια τεράστια απώλεια για 

τον Πλάτωνα και τον έκανε να απογοητευτεί τελείως από την πολιτική. Πλέον μόνο 

ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του, αυτός της φιλοσοφίας. Γράφει χαρακτηριστικά 

και πάλι στην 7
η
 επιστολή του: « Έτσι, αναγκάστηκα να καταφύγω στο λόγο και να 

επαινώ την ορθή φιλοσοφία, αφού μέσα από αυτή – θεώρησα - μπορεί κανείς να 

διακρίνει όλα τα δίκαια πράγματα και στον πολιτικό και στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν 

θα σταματήσουν ποτέ οι συμφορές των ανθρώπινων γενεών – συμπέρανα -, αν δεν 

αναλάβουν την πολιτική εξουσία, όσοι ορθά φιλοσοφούν ή, αν οι άρχοντες των πόλεων 

από κάποια θεία βουλή οδηγημένοι, δεν συμβεί να φιλοσοφήσουν αληθινά ». 

Ύστερα από το θάνατο του Σωκράτη καταφεύγει για ένα διάστημα στα Μέγαρα 

και σε ηλικία περίπου σαράντα χρονών ταξιδεύει στην Κάτω Ιταλία, όπου και 

γνωρίζει τον πολιτικό, φιλόσοφο και μαθηματικό Αρχύτα. Όταν ο φιλόσοφος 

επέστρεψε στην Αθήνα με έντονες επιρροές τόσο από τους Πυθαγορείους, όσο και 

από τον Αρχύτα τον Ταραντίνο, ίδρυσε αμέσως, πριν από το πρώτο ή ανάμεσα στο 

πρώτο και το δεύτερο ταξίδι στη Σικελία, τη σχολή του, την Ακαδήμεια (ή Ακαδημία, 

όπως έχει καθιερωθεί), την πρώτη οργανωμένη και νομικά κατοχυρωμένη σχολή 

φιλοσοφίας στην αρχαιότητα, βορειοδυτικά της Αθήνας, έξι στάδια από το Δίπυλο. 
Ενώ εν γένει οι φιλόσοφοι, οι ρήτορες και οι σοφιστές δημιουργούσαν κύκλους 

μαθητών, οι οποίοι κατόπιν έκαναν ευρέως γνωστή, έστω και με παραλλαγές τη 

διδασκαλίας τους, χωρίς να αποτελούν κάποιον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό θεσμό, 

στην περίπτωση εντούτοις της Ακαδημίας δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια 

κοιτίδα οργανωμένης έρευνας, συζήτησης και προβληματισμού. Το γεγονός ότι ήταν 

ανοιχτή σε όλους αποδεικνύεται και από το ότι προσέλκυσε και δύο γυναίκες, τη 

Λασθενία από τη Μαντινεία και την Αξιοθέα από το Φλιούντα
8
.  Η σχολή του 

Πλάτωνα κυριάρχησε για εννιά αιώνες στην πνευματική ζωή ως το κλείσιμό της από 

τον Ιουστινιανό (529). Ο βυζαντινός αυτοκράτορας με διάταγμά του έκλεισε τη 

σχολή, φαινομενικά επειδή ο νεοπλατωνισµός απειλούσε φιλοσοφικά τη χριστιανική 

διδασκαλία· ο στόχος όμως ήταν άλλος, η μείωση της επιρροής των ελληνόφωνων 

διανοουμένων της εποχής. Βέβαια ορισμένοι μελετητές ισχυρίζονται ότι η σχολή 

βρισκόταν σε παρακμή και η Ακαδημία του Πλάτωνα έκλεισε προσωρινά
9
. 

Στις Νεφέλες του, πάντως, ο Αριστοφάνης (1005 κ.ε.) προβάλλει το Δίκαιο Λόγο 

να αναφέρει  πώς οι νέοι των καλών οικογενειών ασκούνταν στο γυμναστήριο
10

, όπου 

άρχισε να διδάσκει ο Πλάτωνας, αφού πρώτα αγόρασε ένα κτήμα στην περιοχή που 

ονομαζόταν Ἀκαδήμεια. Σύμφωνα με τον Boyance
11

 στην Ακαδημία υπήρχε ένα ιερό 

των Μουσών, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί πως μια λατρευτική «αδελφότητα» 

είχε δημιουργηθεί μέσα στους κόλπους της σχολής, καθώς το νομικό της καθεστώς 

οριζόταν ως θίασος. Εξάλλου οι μαθητές του Σωκράτη μετά το θάνατο του φαίνεται 

πιθανό να λειτουργούσαν κάτω από ένα συγκεκριμένο λατρευτικό πλαίσιο με κύριο, 

ίσως και μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση της φήμης του δασκάλου τους.  

Ο Πλάτωνας στο τέλος της ζωής του αδιάλειπτα ασχολήθηκε με τη συγγραφή 

των τελευταίων διαλόγων, ιδιαίτερα των Νόμων, και τη διδασκαλία στη σχολή του. 

Πέθανε το 348/7 σε ηλικία 81 χρονών. Σύμφωνα με τον Παυσανία, «Ἀκαδημίας δε οὐ 

πόρρω Πλάτωνος μνῆμα ἐστιν, ᾦ προεσήμαινεν ὁ θεός ἄριστον τὰ ἐς φιλοσοφίαν 

ἔσεσθαι», (1,30,3), τάφηκε κοντά στην Ακαδημία. 

                                                           
8
 Διογένης Λαέρτιος, Βιβλίο 4, Οι μαθητές του Πλάτωνα, 2. 

9
  Alan Cameron, 1969: 7–29. 

10
 Ανασκαφές που έγιναν το 1930 ανακάλυψαν το αρχαίο γυμναστήριο. 

11
 Boyance, P.  1937: 261 
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Με βάση τη χρονολογική σειρά της συγγραφής τους
12

, τα πλατωνικά έργα 

κατατάσσονται σε τρεις περιόδους: 

α. Περίοδος νεότητας (400-387π.Χ.):  Αλκιβιάδης, Απολογία, Γοργίας, Ευθύφρων, 

Ιππίας Μείζων, Ιππίας Ελάσσων, Ίων, Κρίτων, Λάχης, Λύσις, Μενέξενος, 

Πρωταγόρας, Χαρμίδης. 

α
1
. Μεταβατικοί: Ευθύδημος, Κρατύλος, Μένων. 

β. Περίοδος ωριμότητας (386-367 π.Χ.): Φαίδων, Συμπόσιον, Πολιτεία, Φαίδρος. 

β
1
. Μεταβατικοί: Θεαίτητος, Παρμενίδης. 

γ. Περίοδος γηρατειών (366-348 π.Χ.): Σοφιστής, Πολιτικός, Τίμαιος, Κριτίας, 
Φίληβος, Νόμοι, 7η Επιστολή. 

Ο Πλάτωνας σίγουρα ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος, αλλά και ένας μοναδικός 

δάσκαλος. Το λογοτεχνικό ταλέντο του αθηναίου φιλοσόφου είναι φανερό σε κάθε 

αναγνώστη των διαλόγων του. Χαρακτηριστικά αναφέρει
13

 ο Βασίλης Κάλφας, 

«καλός ανατόμος» των πλατωνικών και αριστοτελικών γραφών: «Πρόκειται για τον 

μεγαλύτερο και σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα όλων των εποχών». 

Οι διάλογοι του Πλάτωνα με μοναδικό τρόπο προβάλλουν φιλοσοφικές θέσεις 

χωρίς να απαιτείται ιστορική τεκμηρίωση. Ανάγλυφα γίνεται αντιληπτό το πώς 

ασκούσε τη φιλοσοφία στη δημοκρατική Αθήνα του 5
ου

 π.Χ. αιώνα. Γνωστά 

πρόσωπα συζητούν με πάθος ηθικά και πολιτικά προβλήματα αναζητώντας επίμονα 

μέσα από έντονους διαλόγους τη λύση τους. Στην αγορά, στο γυμναστήριο ή ακόμα 

στο σπίτι κάποιου πλούσιου Αθηναίου συναντούμε τους πρωταγωνιστές: συχνά τον 

αθηναίο σοφό Σωκράτη με γνωστούς σοφιστές, όπως ο Πρωταγόρας, ο Γοργίας, ο 

Ιππίας και ο Θρασύμαχος ή επιφανείς πολιτικούς, τον Αλκιβιάδη, τον Χαρμίδη, τον 

Κριτία. Αυτοί, στην εποχή του Περικλή και του πελοποννησιακού πολέμου, 

ανταλλάσσουν σε πολεμικό πολλές φορές κλίμα απόψεις για την ηθική συμπεριφορά 

και διαπαιδαγώγηση του ατόμου μέσα σε μια οργανωμένη πολιτεία, για τη σημασία 

των νόμων ή ακόμα για το ποιο πολίτευμα θεωρείται προτιμότερο. Ο έντονος 

διάλογος, το κρεσέντο των ερωτήσεων και απαντήσεων, τα προβαλλόμενα 

επιχειρήματα θυμίζουν περισσότερο αίθουσα διδασκαλίας ή δικαστηρίου παρά 

ανταλλαγή απόψεων σε φιλικό κλίμα.  

Πράγματι είναι ίσως αδιανόητο να φανταστεί κανείς τον Σωκράτη και τους 

σοφιστές πέρα και έξω από το κοινωνικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί στην Αθήνα 

κατά τον 5
ο
 αιώνα. Οι εικόνες από Αθηναίους συγγραφείς, τον Αριστοφάνη, τον 

Πλάτωνα, τον Λυσία, μπορεί να χαρακτηρίζονται από μονομέρεια, αλλά η 

πνευματική κυριαρχία της Αθήνας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
14

 Εκείνο που μπορεί 

απερίφραστα να γίνει φανερό είναι πως η φιλοσοφία πλέον εγκαθίσταται μόνιμα στην 

αθηναϊκή επικράτεια και εξελίσσεται. Εξάλλου την εποχή αυτή η πλήρωση όλων των 

δημόσιων αξιωμάτων – πλην των στρατηγών – γινόταν με κλήρωση. Μεγάλο δηλαδή 

τμήμα του πληθυσμού της Αθήνας είναι απασχολημένο με τη διοίκηση της πόλης. 

Έτσι κάθε Αθηναίος πέρα από την περιουσία, την καταγωγή, τη μόρφωση το 

επάγγελμά του, έχει διατελέσει βουλευτής, δικαστής ή ακόμη και άρχοντας ή 

πρύτανης της βουλής.  

                                                           
12

 Η νεότερη κριτική ταξινόμησε με βάση την τελευταία εξέλιξη της πλατωνικής γλώσσας, όπως 
διαγράφεται στους Νόμους, που έμειναν ατελείωτοι από τον Πλάτωνα. Η μελέτη γλωσσικών 
συνηθειών και λεκτικών χρήσεων, ιδίως η μελέτη των μορίων, συνέτειναν στην κατάταξη αυτή. 
13

 Βασίλης Κάλφας (2014) Σεμινάριο ΠΔΒΜ: «Επικοινωνία και ρητορικές τέχνες στην 
επιχειρηματικότητα», Θεσσαλονίκη. 
14

 Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, 41. 
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Είναι λοιπόν σαφές πως στην Αθήνα που πρόλαβε να γευτεί ο Πλάτωνας ο 

πολίτης συμμετέχοντας ουσιαστικά στα κοινά της ισχυρότερης ελληνικής πόλης – 

κράτους κατόρθωσε να προβληματιστεί φέρνοντας στο προσκήνιο ερωτήματα, 

απότοκα της συγκεκριμένης εποχής: ποια είναι τα όρια της δημοκρατίας, ποιοι πρέπει 

να διοικούν, ποιοι να εκλέγονται; Ποια άσκηση της εξουσία θεωρείται 

αποτελεσματική; Μπορούν να περιοριστούν οι ισχυροί; Υπερισχύει τελικά ο νόμος 

του δυνατού; Οι προβληματισμοί αυτοί άρχισαν να ταλανίζουν όχι μόνο αυτούς που 

πλέον διεκδικούν την εξουσία, αλλά και αυτούς που βλέπουν πως η καταγωγή ή ο 

πλούτος δεν τους εξασφαλίζουν μια θέση στην κεντρική διοίκηση. Η δύναμη στη 

δημοκρατική Αθήνα μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσα στο διαμορφούμενο από τις 

περιστάσεις πνευματικό περιβάλλον· ένα περιβάλλον τέτοιο που, έστω και λάθρα, θα 

χειραγωγεί την πλειοψηφία των πολιτών τόσο στη Βουλή, όσο και στην εκκλησία του 

Δήμου. Ο πολιτικός πλέον πρέπει να πείθει τους συμπολίτες του για την ορθότητα 

των απόψεών του σε καθημερινή βάση, καθώς η αθηναϊκή δημοκρατία έχει 

μεταβληθεί σε δημοκρατία «λόγων» και η τέχνη της πειθούς είναι ήδη η ύψιστη 

πολιτική αρετή. 
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II. Πνευματικές συνθήκες της εποχής-Εκπαίδευση 

 

Η εκπαιδευτική αγωγή στην αρχαία Αθήνα ήταν μια διαδικασία που 

ακολουθούσε τον πολίτη της ισχυρής πόλης της Ελλάδας σε όλη τη ζωή 

του
1
. Ως ενήλικος δε φοιτούσε σε σχολείο και η πολιτεία με τα όποια μέσα διέθετε 

ήταν ο «δάσκαλος» των πολιτών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης στην 

Αθήνα ήταν ο ιδιωτικός της χαρακτήρας. Η διαδικασία της διδασκαλίας και της 

μάθησης γινόταν αρχικά στο σπίτι του μαθητή, αργότερα στο σπίτι του ιδιωτικού 

δασκάλου και οι δαπάνες επιβάρυναν την οικογένεια του διδασκόμενου. Αξίζει να 

επισημανθεί πως η εκπαίδευση δεν είχε προκαθορισμένα όρια και το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο καθόριζε ο δάσκαλος σε συνεργασία με τον πατέρα του παιδιού, όπως αφήνει 

ο αβδηρίτης σοφιστής Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα, να 

διαφανεί. Έπειτα η πόλη με πολλούς παιδευτικούς θεσμούς, όπως γιορτές, τελετές και 

όχι μόνο με τους νόμους δίδασκε τους πολίτες.  

Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης είχε κυρίως ηθοπλαστικό περιεχόμενο και 

στόχο, καθώς η κατάκτηση της αρετής μέσω της ηθικής διαπαιδαγώγησης ήταν το 

ζητούμενο σε όλες τις βαθμίδες. Ήδη στη νηπιακή ηλικία έμπαιναν τα θεμέλια της 

ηθικής συμπεριφοράς και στο επόμενο στάδιο ο δάσκαλος φρόντιζε για την 

εὐκοσμίαν, την ευπρεπή συμπεριφορά του παιδιού παρουσιάζοντας πρότυπα αρχαίων 

ηρώων για μίμηση. Στο τέλος η πολιτεία με τους νόμους όριζε την καθημερινότητα 

των πολιτών. Οι νόμοι βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο, για να είναι γνωστοί σε όλους 

τους αθηναίους. Γίνεται επομένως κατανοητό από τον Πρωταγόρα πως οι γονείς δεν 

ενδιαφέρονταν τόσο για την πολυγνωσία, όσο για τη διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και 

τη συγκρότηση ηθικής προσωπικότητας. 

Την προοπτική ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται αντιληπτό πως 

μόνο ένα αντίστοιχο πνευματικό περιβάλλον θα μπορούσε να ανατροφοδοτήσει. 

Γεγονός αποτελεί πως οι φιλοσοφικές συζητήσεις διεξάγονταν κυρίως στα γυμνάσια, 

εκεί που αθλούνταν καθημερινά οι πλούσιοι νέοι· εκεί πολλοί ξένοι σοφιστές 

επεδείκνυαν την ευγλωττία τους και τις γνώσεις τους προσελκύοντας επ’ αμοιβή 

μαθητές. Ο Πρόδικος από την Ιουλίδα της Κέας και ο ωραίος
2
, όπως χαρακτηριζόταν, 

Ιππίας, βαθύς γνώστης των μαθηματικών, βρίσκονται στην παλαίστρα κοντά στην 

εσωτερική αυλή, όπου είχαν γίνει οι ασκήσεις. Εκεί επιδίδονται σε αγώνες λόγων 

μπροστά σε προβληματισμένους νέους που τώρα παλεύουν διδασκόμενοι. Ωστόσο 

ένας άντρας με αλλόκοτη εμφάνιση συνοδευόμενος από τους συγγενείς του Πλάτωνα, 

τον Χαρμίδη και τον Κριτία διαλέγεται με περισσό ταλέντο φέρνοντας σε δεινή θέση 

το συνομιλητή του. Είναι ο Σωκράτης. Στα δώδεκά του ο μελλοντικός φιλόσοφος 

Πλάτωνας θέλγεται από τον τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα προς συζήτηση αυτός ο 

πασίγνωστος στην παλαίστρα άνδρας. 

Η ευρεία γνώση του Πλάτωνα οφείλεται και στους καλούς δάσκαλούς του, 

λόγω της καταγωγής του, καθώς, όπως είναι γνωστό, οι πλούσιοι ήταν αυτοί που 

μόρφωναν τα παιδιά τους, γιατί η εκπαίδευση ήταν δαπανηρή
3
. Υπάρχουν αναφορές 

ότι ανάγνωση και γραφή τον δίδαξε ο Διονύσιος, γυμναστική ο Αρίστων ο Αργείος 

                                                           
1
 Πλάτωνος Πρωταγόρας 324d-326e. 

2
 Πλάτωνος Ιππίας Μείζων 281α. 

3
 Πλάτωνος Πρωταγόρας 324d-326e. 



18 
 

και μουσική ο Ακραγαντινός Μέτελλος
4
. Αφού περιπλανήθηκε μαθαίνοντας από 

στήθους τα έπη του Ομήρου και του Ησιόδου και ασκήθηκε στο διάβασμα με την 

κατάλληλη προφορά, έφθασε η ώρα για τις ελεγείες του Σόλωνα ή του Θέογνη του 

Μεγαρέα. Παιδαγωγοί του θεωρούνται και ο θείος του Χαρμίδης και ο συγγενής του 

Κριτίας. Ο Χαρμίδης αθηναίος ευπατρίδης, δίσταζε να κατέλθει στην πολιτική 

κονίστρα, αλλά τελικά πείστηκε από τον Σωκράτη. Υπήρξε αντίπαλος των 

δημοκρατικών και αναγκάστηκε να ζητήσει άσυλο από τους τυράννους των 

θεσσαλικών πόλεων (407). Επιφυλακτικός και διστακτικός χαρακτήρας, στάθηκε στο 

πλευρό του Πλάτωνα ως ένας πιστός φίλος επηρεάζοντας φυσικά το χαρακτήρα του 

μεγάλου φιλοσόφου. 

Από την άλλη ο Κριτίας, μια επιβλητική προσωπικότητα, γιος του Κάλαισχρου, 

υπήρξε μαθητής του Σωκράτη, του Γοργία και πολλών σοφιστών και φιλοσόφων. 

Ευφυής με πολυμερή παιδεία άσκησε μεγάλη επιρροή στον Πλάτωνα κυρίως λόγω 

της χειμαρρώδους προσωπικότητάς του. Κατά τον Albin Lesky: «στην προσωπικότητά 

του Κριτία συνενώνονται όλες οι ωθήσεις της σοφιστικής κίνησης, της οποίας η 

περίοδος της επίθεσης και της ορμής τελείωσε συμβολικά με το δραματικό του θάνατο».  

Ο Κριτίας, όπως και ο Αλκιβιάδης ήταν στενότατοι φίλοι, μαθητές και οι δύο του 

Σωκράτη. Στο ευρύτερο επομένως πνευματικό περιβάλλον του φιλοσόφου ανήκει και 

ο Αλκιβιάδης για τη ρητορική ικανότητα τού οποίου έχουν ειπωθεί πολλά: ο 

Πλούταρχος ισχυρίζεται ότι «ο Αλκιβιάδης ήταν ο πιο ικανός ομιλητής μαζί με τα άλλα 

δώρα του», ενώ ο Θεόφραστος αναφέρει «ήταν ο πιο ικανός στην ανακάλυψη και 

κατανόηση των πραγμάτων που απαιτούσε η κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά, σκόνταφτε 

συχνά στα μέσα της ομιλίας του, αλλά τότε μπορούσε να ξαναρχίσει και να συνεχίσει με 

την προσοχή όλου του κόσμου»
5
. Ο  Αριστοφάνης ισχυρίζεται πως και «ο σιγματισμός 

του έκανε την ομιλία του πειστική και γεμάτη με θέρμη»
6
.
 
  

Ο αθηναίος φιλόσοφος, καθώς ανδρωνόταν σ’ αυτό το περιβάλλον πείθονταν 

πως η ασύδοτη ελευθερία και η ανερυθρίαστη ρητορική του δρόμου, που 

κυριαρχούσαν στο πολίτευμα της δημοκρατίας, ήταν οι αιτίες για την καταστροφή 

πολλών νέων, όπως ο Κριτίας. Υπαίτιους φυσικά θεωρούσε τους δάσκαλους της 

ρητορικής που διατείνονταν πως η τέχνη του λόγου δεν έχει σχέση με  ηθικά 

κριτήρια
7
. Η συνάντηση του Κριτία με την διδασκαλία του επιφανούς ρήτορα, Γοργία 

πραγματοποιήθηκε μετά το 411, όταν εξορίστηκε από τη δημοκρατία, μετά την 

πτώση των τετρακοσίων· τότε πήγε στη Θεσσαλία, όπου, ακόμη και αν δεν 

συναντήθηκε με τον ίδιο τον Γοργία, γνώρισε τη διδασκαλία του. Χαρακτηριστικά ο 

Φιλόστρατος ισχυριζόταν ότι ο Κριτίας διέφθειρε τους Θεσσαλούς, ενώ ο Πλάτωνας 

θεωρούσε τη Θεσσαλία μια χώρα, όπου επικρατούσε αταξία και ακολασία
8
. Οι δύο 

πάντως συγγενείς του Πλάτωνα, ο Χαρμίδης και ο Κριτίας σαφώς δεν άφησαν 

ανεπηρέαστο το πνεύμα του, ο πρώτος με την αφοσίωση, την επαγρύπνηση και το 

ενεργό ενδιαφέρον του, και ο δεύτερος με την πολυσχιδή προσωπικότητά του, την 

πολυσύνθετη γνώση και το ταλέντο του στάθηκε ο κύριος καθοδηγητής και διδάχος 

του έφηβου Πλάτωνα. 

 

                                                           
4
  Ο γραμματιστής δίδασκε: γραφή, ανάγνωση, συλλαβισμό, καλλιγραφία,  και στοιχεία αριθμητικής, 

ο παιδοτρίβης: πάλη, το παγκράτιο, την πυγμαχία, το τρέξιμο, τη ρίψη του δίσκου, το άλμα και 
ποικίλες άλλες ασκήσεις στην παλαίστρα και ο κιθαριστής: επτάχορδη λύρα και να τραγουδούν τα 
έργα των λυρικών ποιητών. 
5
 Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 10. 

6
 Αριστοφάνης, Σφήκες, 44. 

7
 Φιλόστρατος, Επ 73 (Κριτίας Α17). 

8
 Φιλόστρατος, Σοφ. 1,16 (Κριτίας Α1), Πβ. Ξενοφών,  Απομν. 1, 2, 24. 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0182;query=chapter%3D%2310;layout=;loc=Alc.%209.1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0182%3Atext%3DAlc.#anch1
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1. ΟΙ ΣΟΦΙΣΤΕΣ 
 

Στα χρόνια του Σωκράτη και σίγουρα κατά την εφηβική ηλικία του Πλάτωνα οι 

σοφιστές, αν και όχι αποκλειστικά, αποτελούσαν μια ιδιαίτερη τάξη ανθρώπων· 

επρόκειτο για επαγγελματίες παιδαγωγούς που προσέλκυαν εύπορους νέους κάνοντας 

δημόσιες επιδείξεις ευγλωττίας. Στις παλαίστρες και στα γυμναστήρια, όπου 

έβρισκαν νεανικό ακροατήριο, ανάπτυσσαν τη τέχνη του λόγου πολιορκώντας τους 

μελλοντικούς πελάτες τους. Με ζωηρές συζητήσεις θεωρούσαν ότι συνέχιζαν την 

παιδευτική παράδοση των ποιητών
9
. Στον Μένωνα (91e-92a) ο Πλάτων αναφέρει πως 

και άλλοι πριν τον Πρωταγόρα ή και σύγχρονοί του άσκησαν το επάγγελμα του 

Σοφιστή, ωστόσο ο Σωκράτης στον ομώνυμο διάλογο (349a) δηλώνει ότι ο 

Πρωταγόρας ήταν ο πρώτος που πληρωνόταν για τη διδασκαλία του
10

. Εξάλλου ο 

μεγάλος σοφός φανερώνει: «αυτοί που πωλούν τη σοφία τους για χρήματα στον καθένα 

που τη θέλει ονομάζονται σοφιστές
11

». Τέλος και ο Ισοκράτης (Αντίδοσις 9) 

υπερασπίζεται το επάγγελμα του σοφιστή θεωρώντας πως η φιλοσοφία του 

προσιδιάζει περισσότερο στον Πρωταγόρα πάρα στον Πλάτωνα. 

Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν και κακοί σοφιστές που μοναδικός τους στόχος 

είναι το κέρδος χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία με κακό τρόπο. Εξαιτίας όμως αυτών 

δεν είναι δίκαιο να κατηγορούνται όλοι· γι’ αυτό ο Ισοκράτης χωρίς αναστολές 

δηλώνει πως « κανείς σοφιστής που στόχο του είχε να δει τους μαθητές του συνετούς 

και ευυπόληπτους πολίτες δεν απέκτησε μεγάλη περιουσία και όλοι έζησαν λιτά, χωρίς 

να εξαιρείται ούτε ο Γοργίας που απέκτησε περισσότερα χρήματα από κάθε άλλον»
12

. 

Δεν μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε πως ο Πλάτωνας κάνει ιδιαίτερη μνεία στα 

πλούτη τους: « ο Πρωταγόρας κέρδισε με τη σοφία περισσότερα χρήματα απ’ όσο ο 

Φειδίας και άλλοι δέκα γλύπτες μαζί» (Μεν. 91d), ενώ για τον Γοργία δηλώνει: « ο 

Γοργίας και ο Πρόδικος κέρδισαν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλον επαγγελματία» 

(Ιππ. Μείζ. 282d). 

Φυσικά η πνευματική επιρροή των σοφιστών αυτή την εποχή δεν είναι τυχαία. 

Έχει εντυπωθεί σε όλους τους πολίτες πως για να φθάσει κάποιος στην εξουσία και 

να παραμείνει σ’ αυτήν θα πρέπει να ξέρει να κερδίζει την εύνοια του πλήθους και 

μάλιστα ενός αθηναϊκού πλήθους εκπαιδευμένου στο λόγο. Ότι οι σοφιστές επίσης 

διακρίνονταν από επαγγελματισμό γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός πως ο 

αβδηρίτης σοφιστής είχε δυο κατηγορίες μαθητών, τους εύπορους νέους που ήθελαν 

να ασχοληθούν με την πολιτική και νέους, συνήθως όχι Αθηναίους, που σπούδαζαν 

για επαγγελματικούς λόγους
13

. Τη δεδομένη λοιπόν χρονική στιγμή ήταν ανάγκη οι 

νέοι να κατέχουν πολυποίκιλες γνώσεις έχοντας στη φαρέτρα τους πλήθος 

επιχειρημάτων για κάθε περίσταση· αυτό το προνόμιο τούς παρείχαν μέσω της 

πειστικής δύναμης του λόγου οι σοφιστές, καθώς όλοι στη δημοκρατική Αθήνα 

περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους τη διδασκαλία της πολιτικής. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί και πάλι ότι οι σοφιστές δεν ήταν 

Αθηναίοι πολιτικοί ηγέτες, δεν ήταν καν πολίτες. Προέρχονταν από άλλες περιοχές, 

από τη Θεσσαλία, την Ιταλία, τη Σικελία, την Ηλεία, την Ολυμπία ή τους Δελφούς· 

                                                           
9
 Πλάτωνος Πρωταγ. 316d: ο Πρωταγόρας κατηγορεί τον Ορφέα, τον Όμηρο, τον Ησίοδο ότι φέρουν 

το προσωπείο της ποίησης, ενώ στην πραγματικότητα είναι σοφιστές. 
10

 Ηρόδοτος, 8,57,  Πβ. Kerferd, CR, 1950: 9 . 
11

 Ξενοφ. Απομν. 1, 6, 13. 
12

 Ισοκράτους Αντίδοσις 155 και 268. 
13

 Πλάτωνος Πρωταγόρας 315a. 
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ήταν ξένοι, που πλέον τα σύνορα της ιδιαίτερης πατρίδας τους είχαν στενέψει γι’ 

αυτούς. Κάποιοι, όπως ο Γοργίας (427) ή ο Πρόδικος ο Κείος, έφθασαν στην Αθήνα 

με επίσημη αποστολή, όπως κάνει γνωστό ο Πλάτωνας
14

. Έβρισκαν την ευκαιρία να 

οργανώνουν αγώνες λόγων «μισθαρνοῦντες». Άλλωστε δεν πρέπει να διαφεύγει της 

προσοχής πως η Αθήνα εκείνη την εποχή βρισκόταν στο απόγειο της ακμής και όλοι 

οι δρόμοι οδηγούσαν σ’ αυτήν, αφού κατά τον Θουκυδίδη ήταν: «παίδευσις τῆς 

Ἑλλάδος» ή κατά τον Ιππία: «πρυτανεῖον τῆς ἑλληνικής σοφίας».  

Είναι αλήθεια το γεγονός πως οι σοφιστές, κατά τον Πρωταγόρα έβλεπαν κάθε 

συζήτηση σαν «μια μάχη λόγων
15

». Στον αντίποδα βρίσκεται το σωκρατικό ιδεώδες 

της «κοινής αναζήτησης», όπου οι συνομιλητές συνεισφέρουν προκειμένου να 

φτάσουν πιο κοντά στην αλήθεια. Η Αθήνα λοιπόν της εποχής του Πλάτωνα 

πολιορκείται από σοφιστές, φημισμένους ή άσημους που στόχος τους είναι να 

δρέψουν δόξα και χρήμα. Έρχεται τώρα στην επιφάνεια ένα διαφορετικό είδος 

διδασκαλίας με τις επιδεικτικές ομιλίες και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Προετοιμάζονται 

οι νέοι, ώστε να γίνουν ικανοί στο να ενεργούν και να μιλούν πάνω στα πολιτικά 

θέματα διευθετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις υποθέσεις του σπιτιού. Ο 

άψογος όμως χειρισμός του λόγου στις συνελεύσεις του δήμου και στα δικαστήρια 

δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την ανάδυση νέων ιδανικών στην πολιτική και 

πολιτειακή αρετή.  

Όταν ο Πλάτωνας εισέρχεται στην εφηβεία ο ακριβοπληρωμένος Πρωταγόρας 

έχει πριν λίγα χρόνια πεθάνει, ενώ ο Γοργίας, αφού έδρεψε τους καρπούς από την 

παρουσία του στην Αθήνα, έχει πλέον καταλύσει στη θεσσαλική Λάρισα, όπου και 

πεθαίνει έχοντας συμπληρώσει τα εκατό χρόνια. Ο Ιππίας και ο Πρόδικος βρίσκονται 

σε πλήρη ωριμότητα. Οι φημισμένοι πλέον σοφιστές παραδίδουν τη σκυτάλη στους 

πολλά υποσχόμενους μαθητές τους. Ο νεαρός Πλάτωνας ακούει, μαθαίνει, συγκρίνει 

τις διδασκαλίες, τις μεθόδους, τους τρόπους των επιγόνων σοφιστών ανακαλύπτοντας 

όμως και τα ελαττώματά τους. Προκειμένου αυτοί «οι τεχνίτες του λόγου» να 

προσελκύσουν μαθητές, όπως φανερώνει ο Σωκράτης, ήταν υποχρεωμένοι να 

συναναστρέφονται με οποιονδήποτε μπορούσε να πληρώσει δίδακτρα, ενώ ο 

επίδοξος μαθητής με τη σειρά του μπορούσε να χαίρεται τη συντροφιά οποιουδήποτε 

ο ίδιος διάλεγε
16

. Αυτή την κατάσταση δεν δίστασε ο γιος της Φαιναρέτης να την 

ονομάσει «πορνεία», γιατί θεωρούσε πως εξέδιδαν το πνεύμα τους, όπως οι κοινές 

γυναίκες εξέδιδαν το κορμί τους. 

Πάντως οι σοφιστές δεν είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους παρά μόνο ότι ήταν 

επαγγελματίες δάσκαλοι που μεταχειρίζονταν την τέχνη του λόγου, τη ρητορική
17

· 

ακολουθούσαν τις παραδεγμένες διδασκαλίες παρουσιάζοντας τες σαν δικές τους πιο 

απλές, πιο θελκτικές και εντυπωσιακές. Δεν άνοιξαν ωστόσο νέους δρόμους στη 

φιλοσοφία και όλοι παραδέχονταν ότι ήταν δάσκαλοι της ἀρετής εκτός από τον κάπως 

ανειλικρινή
18

 στη θέση αυτή Γοργία.  

Οι σοφιστές σαφώς δεν αποτελούν σχολή, καθώς διακρίνονται από έναν άκρατο 

ατομικισμό. Απαρνήθηκαν την ιδέα μιας σταθερής πραγματικότητας πίσω από τα 

φαινόμενα και διέδωσαν μια σχετικοκρατία και υποκειμενικότητα. Από την άλλη 

                                                           
14

 Πλάτωνος Ιππ. μείζων 282b-c, Πβ. Διοδ. 12, 53, 1-2. 
15

 Πλάτωνος Πρωταγόρας 335a. 
16

 Ξενοφών Απομν. 1,2,6 και 1,6,5. 
17

 Η άποψη του Schmid 1961: 1,3,1 και 56.Σύμφωνα με τον Schmid ο Γοργίας πρώτος εισήγαγε τη 
ρητορική στο τελευταίο τρίτο του αιώνα δεν στηρίζεται σε αρχαίες πηγές.  
18

 Η ἀρετή στον Μένωνα, 73d είναι κατά τον Γοργία «η ικανότητα να διοικεί κανείς ανθρώπους». 
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χωρίς αμφιβολία κοινή ήταν σ’ αυτούς μια γενική φιλοσοφική θεώρηση των 

πραγμάτων, ένας εμπειρισμός. Πίστευαν στην αντίθεση ανάμεσα στη φύση και τη 

συμβατικότητα
19

 και οι ιδέες τους επηρέασαν και κάποιους που σίγουρα δεν ήταν 

σοφιστές με την επαγγελματική έννοια, όπως τον Θουκυδίδη, τον Ευριπίδη ή και 

αυτόν τον συγγενή του Πλάτωνα, τον Κριτία
20

. Μπορούμε επομένως χωρίς κανένα 

προβληματισμό να κάνουμε λόγο τουλάχιστον για σοφιστική πνευματική κίνηση.  

Ο καινούργιος αιώνας φαίνεται διαφορετικός από τη μεγάλη εποχή της 

Ελλάδας, τους Περσικούς πολέμους, όπου ήταν διάχυτες υψηλές ηθικές αρχές και  

ιδανικά, προνόμια κυρίως κατά τον Αριστοφάνη, της αμέσως προηγούμενης γενιάς. Ο 

καινούργιος αιώνας διαδίδει το πνεύμα της εποχής, τον πραγματισμό. Τις αλλαγές 

αυτές της εποχής δεν φαίνεται να τις ασπάζονται με καθολικό τρόπο ρήτορες, όπως ο 

Γοργίας, καθώς αυτό που τον απασχολεί ιδιαίτερα είναι η πειθώ. Σαφώς στον ρήτορα 

από τους Λεοντίνους το μέσο μετατρέπεται σε σκοπό που ολοκληρώνεται με την 

πειστική δύναμη του λόγου. Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η έμφυτη δύναμη του 

ρήτορα, ενώ ο τρόπος διδασκαλίας και οι μέθοδοι, που αυτοί χρησιμοποιούν, 

τελειοποιούν αυτή τη δύναμη. Η Αλήθεια υπάρχει αλλά δεν έχει καμία σημασία η 

αποκάλυψή της, γιατί η τέχνη του λόγου είναι που δημιουργεί τη δράση και την 

υποκινεί. Εξάλλου η πειθώ είναι μια παρορμητική ισχύ και η ρητορική είναι αυτή που 

καλλιεργεί και διεγείρει τα πάθη. Το σίγουρο είναι πως η φιλοσοφία του Πλάτωνα 

και του Αριστοτέλη, αλλά και οι Στωικοί, οι Επικούρειοι και οι φιλόσοφοι της 

ελληνιστικής εποχής ακολούθησαν μετά τους σοφιστές. Επομένως η εποχή αυτή δεν 

είναι η εποχή, όπως διατείνεται ο Αριστοφάνης, της ανηθικότητας και της παρακμής, 

αλλά αποτελεί το πρώτο στάδιο της ενηλικίωσης
21

. 

Ειπώθηκε πως οι σοφιστές πιστεύουν ότι η γνώση είναι σχετική με το 

υποκείμενο που την ασπάζεται. Διατείνονται επιπλέον πως η δύναμη της γνώμης 

είναι αυτή που διαρκώς μεγαλώνει, κατά την άποψη του ιδρυτή της ελεατικής 

φιλοσοφίας, Ξενοφάνη:  «η γνώση μας για τον κόσμο δεν είναι παρά γνώμες». Η 

ἐπιτυχία προφανώς στην αρχαία Ελλάδα είχε να κάνει πρώτιστα με τον πολιτικό και 

έπειτα με το ρήτορα στα δικαστήρια. Για να φθάσει κάποιος στην ἐπιτυχία είχε ένα 

υπερόπλο, την τέχνη του να πείθει τους άλλους, συχνά με αμφίβολα μέσα. Ο Γοργίας 

σ’ ένα σοφιστικό ρητορικό γύμνασμα, το Ἑλένης ἐγκώμιον, χαρακτηρίζει το λόγο και 

την πειθώ ως «ακαταμάχητες δυνάμεις». Ο σκεπτικισμός λοιπόν ολόκληρου του 

αιώνα μεταστοιχειώνεται σε επιχειρήματα, ανάγοντας τη σχετικοκρατία των 

σοφιστών σε κυρίαρχο παίκτη.  

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά το σχολικό ρητορικό γύμνασμα, Ἑλένης 

ἐγκώμιον, γίνεται αντιληπτή η ισχύς του Λόγου, αλλά και οι δύο όψεις αυτού: «η 

δύναμη του λόγου είναι για την ψυχή ό,τι τα φάρμακα για τη φύση των σωμάτων· άλλα 

σταματούν την αρρώστια, άλλα τη ζωή». Ο Kerfred
22

 τονίζει στο σημείο αυτό πως «η 

παρομοίωση του λόγου με τα φάρμακα και τη δράση τους στο σώμα μάς κάνει να 

σκεφτούμε ότι εδώ ο Γοργίας θέλει να διακρίνει δύο είδη πειθούς ένα καλό και ένα 

κακό». Η ρητορική επομένως ως τέχνη δηλώνεται με σαφήνεια ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για το καλό και για το κακό. Όταν η πειθώ πολιορκεί το λόγο, 

                                                           
19

 Πλάτωνος Πολιτεία 600 c-d. 
20

 Ο Φιλόστρατος κατατάσσει το 2
ο
 μ.Χ. αι. τον Κριτία ανάμεσα στους σοφιστές παρουσιάζοντάς τον 

με τα μελανότερα χρώματα. 
21

 Cornford, F. M. 1932: 38. 
22

 Kerferd, G. B. 1981: 80.  
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τότε το ανθρώπινο μυαλό δεν έχει παρά να υπακούσει σ’ αυτήν· καθίσταται έτσι ο 

άνθρωπος υποχείριο της πειστικής δύναμης του λόγου. 

Στόχος των σοφιστών είναι ο μαθητής να καταστεί ικανός να φέρει πειστικά 

επιχειρήματα και για τις δύο πλευρές ενός θέματος· οφείλουν διαρκώς να ασκούνται, 

ώστε να επαινούν και να κατηγορούν τα ίδια πράγματα, υποστηρίζοντας μάλιστα την 

ασθενέστερη άποψη, κάνοντάς την να φαίνεται ισχυρότερη
23.  Με αυτόν τον τρόπο οι 

νέοι δυναμωμένοι με θεωρία και μελέτη θα αποκτήσουν την ικανότητα, για να 

δοθούν στο ύπατο δικαίωμα και υποχρέωση τους, την πολιτική. Το κυρίαρχο στοιχείο 

είναι η σχετικότητα των αξιών και η ιδέα ότι ο κώδικας ηθικής συμπεριφοράς της 

μιας κοινωνίας δεν συμπίπτει με τον ηθικό κώδικα συμπεριφοράς μιας άλλης 

κοινωνίας. Ο άνθρωπος πλέον μπορεί να γνωρίσει και να αποδώσει την 

πραγματικότητα ακόμη και να επιδράσει σ’ αυτήν διαμορφώνοντάς την κατά τις 

ανάγκες και τους σκοπούς του. 

Ο ανθρωποκεντρισμός των σοφιστών διαφαίνεται και στον αγνωστικισμό
24

 που 

διακρίνει τον Πρωταγόρα, όπως διατυπώνεται σ’ ένα απόσπασμα που έχει σωθεί: 

«περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι, οὔθ᾽ ὡς εἰσὶν οὔθ᾽ ὡς οὐκ εἰσὶν οὔθ᾽ ὁποῖοί τινες 

ἰδέαν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ᾽ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ 

ἀνθρώπου25». Γεννιέται εύλογα η απορία: ο νεαρός Πλάτωνας επηρεάστηκε από 

αυτές τις αναπόδεικτες πεποιθήσεις; Ο φιλόσοφος γαλουχήθηκε σ’ ένα τέτοιο 

περιβάλλον και οι δοξασίες αυτές χαράχτηκαν στη μνήμη του, αλλά σε μεγάλη πλέον 

ηλικία θα εκφράσει το παράπονό του (Νόμοι 889e) για τον αυξανόμενο αριθμό αυτών 

που πιστεύουν ότι «οι θεοί είναι ανθρώπινες επινοήσεις που δεν υπάρχουν στη φύση, 

αλλά υπάρχουν μόνο χάρις στα έθιμα και στους νόμους και επιπλέον διαφέρουν από 

τόπο σε τόπο και ανάλογα με τη συμφωνία που έκανε η κάθε ανθρώπινη ομάδα όταν 

θέσπιζε τους νόμους της».  

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του Πλάτωνα καταδεικνύεται επιπρόσθετα η 

σημαντική επιρροή των Σοφιστών στην Αθήνα της εποχής αυτής, η οποία 

εκδηλώθηκε ως αρνητική αμφισβήτηση, σύγχρονου τύπου, των θεών. Βέβαια, αν 

λάβουμε υπόψη τον A. C. Pearson
26

 που ισχυρίζεται ότι: «ο αθεϊσμός, ως δογματική 

πίστη, που συνίσταται στην άρνηση κάθε είδους υπερφυσικής δύναμης, δεν βρήκε συχνά 

σοβαρούς υποστηριχτές σε καμία περίοδο πολιτισμένης σκέψης», τότε εύκολα 

μπορούμε να υποθέσουμε πως η αθεΐα την εποχή αυτή δεν αριθμούσε στις τάξεις της 

πολλούς γνήσιους θιασώτες.  

Όλα αυτά διαμόρφωσαν την ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσε ο Πλάτωνας και 

τον παρακίνησαν να πλαστουργήσει μια φιλοσοφική θεολογία που κάνει λόγο για την 

αρχή και τη διοίκηση του σύμπαντος τοποθετώντας τον άνθρωπο μέσα σ’ αυτό. Δεν 

είναι τυχαίο που ο ίδιος θεωρείται από τους αμείλικτους θεϊστές, έστω και αν 

παραδέχεται πως η αθεΐα δεν κατευθύνει κατ’ ανάγκην προς μια ανήθικη 

συμπεριφορά
27

. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί πως η διάδοση της δεισιδαιμονίας 

αποτελεί για τον αθηναίο φιλόσοφο μεγαλύτερη ανομία. Και στην Πολιτεία (364b-e) 

δαιμονίζεται με τους ψευδοπροφήτες και τα επίπλαστα θεωρήματά τους που στόχο 

έχουν τους εύπορους νέους υποσχόμενοι απαλλαγή από τη θεία τιμωρία, με το 

                                                           
23

 Διογένης Λαέρτιος  9,51 και Πρωταγόρας Α21. 
24

 Αγνωστικισμός είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η γνώση σχετικά με την 
ύπαρξη οποιασδήποτε έσχατης πραγματικότητας και ιδίως του θεού.  
25

 Πλάτωνος  Θεαίτητος 162d. 
26

 Pearson, A. C.  1962: 184. 
27

 Πλάτωνος Νόμοι 908b-e. 
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αντίστοιχο αντίτιμο. Φυσικά δεν ρίχνει στην πυρά όλες τις προφητείες, γιατί προς το 

φημισμένο μαντείο των Δελφών του Απόλλωνος τρέφει σεβασμό. Στη μαντική τέχνη, 

όπως και στη ρητορική, υπάρχουν μορφές που την οδηγούν στο ζενίθ και άλλες που 

την καταποντίζουν στο ναδίρ, εξάλλου ο συσχετισμός του συμφεροντολόγου μάντη 

με το συμφεροντολόγο ρήτορα γίνεται αβίαστα.  
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III. Πολιτικές συνθήκες της εποχής 

 

  Η ενασχόληση με την πολιτική στην Αθήνα των κλασικών χρόνων αποτελεί 

σαφώς «δεύτερη φύση» για τους πολίτες της. Ο αθηναίος πολίτης δε νοείται ως άτομο 

παρά ως μέλος του συνόλου, καθώς μόνο μέσα στην πολιτική κοινότητα μπορεί να 

φτάσει στο τέλος, στην ολοκλήρωση - ευδαιμονία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το 

γεγονός πως η σχέση ηθικής και πολιτικής απασχόλησε ιδιαίτερα και το γιο της 

Περικτιόνης. Βρισκόμαστε σε  μια εποχή έντονων φιλοσοφικών αναζητήσεων και 

προβληματισμών. Οι Σοφιστές, σύμφωνα με τους πολέμιούς τους, προβάλλουν μια 

σχεδόν εικονική  πραγματικότητα και θεωρούνται οι κύριοι υπαίτιοι της έκπτωσης 

αξιών που κυριαρχούν στην πάτριο πολιτεία· προβάλλονται κυρίως ως 

«τεχνογνώστες» παρά ως φιλόσοφοι. Η ρητορική, ωστόσο ανάγεται σε κυρίαρχη – 

μοναδική τέχνη μέσω της οποίας είναι δυνατόν κάποιος να εισέλθει στην πολιτική 

κονίστρα, εξοβελίζοντας από τη φαρέτρα του κάθε έννοια ηθικής. 

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο ποιος θα σταθεί ικανός, αν όχι ο φιλόσοφος, να 

διαδραματίσει έναν πρωτεύοντα ρόλο για να αποκαταστήσει, κατά το δυνατόν, την 

αίσθηση της  Αλήθειας; Αλήθεια που πηγάζει από τη γνώση και συνδέει την έννοια 

της ηθικής με την πολιτική, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο νόμο. Ωστόσο ο 

αριστοκρατικός συγγενής του Πλάτωνα και παιδαγωγός του, ο Κριτίας, όπως 

διατείνεται στο Σίσυφο (απ. 22), δίνει μεγαλύτερη αξία στον χαρακτήρα παρά στο 

νόμο
1
, αποδεικνύοντας την ισχύ του και τις δύο όψεις του, θετική και αρνητική. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «τον δίκαιο χαρακτήρα κανένας ρήτορας δεν θα μπορούσε 

ποτέ να τον διαφθείρει, αλλά το νόμο συχνά τον ανατρέπει και τον εξευτελίζει με τα 

λόγια του». Και λίγο παρακάτω επισημαίνει «οι νόμοι που βασίζονται στον 

ἐξαναγκασμό αποτρέπουν τα φανερά όχι όμως τα κρυφά παραπτώματα» (απ. 25,9,11). 

Οι παραπάνω απόψεις του Κριτία σαφώς και ανταποκρίνονται στις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης, 

κατά πολλούς, εμφύλιας διαμάχης στην Ελλάδα, του πελοποννησιακού πολέμου. Το 

δόγμα του ἡγεμονεύειν και της πολυπραγμοσύνης
2
 έδιναν την περίοδο αυτή τις 

κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα στην πολιτική. Ακόμη και αυτός ο Δήμος των 

Αθηνών από θιασώτης ενός ποιοτικού πολιτικού πράττειν, μετατράπηκε, κατά τους 

πολέμιους της τέχνης του λόγου, σε άβουλο όργανο υστερόβουλων ρητόρων. 

Πολίτες
3
 που δεν διακρίνονταν για το πνευματικό τους επίπεδο κυριαρχούσαν στον 

πολιτικό στίβο, επηρέαζαν την κοινή γνώμη και ποδηγετούσαν τη λαϊκή ετυμηγορία 

στις συνελεύσεις. Η δημοκρατία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θεωρούσε 

αναγκαίο με τη βία να ηγεμονεύει στις σύμμαχες ελληνικές πόλεις.  

Πλέον «το δίκαιο του ισχυρότερου» και «η ευβουλία περί του συμφέροντος» 

καθορίζουν την πολιτική δράση και ανάγουν την βίαιη επιβολή απέναντι στους 

ασθενείς σε τελικό στόχο. Οι ἀδύναμοι έναν δρόμο μπορούν να ακολουθήσουν, την 

άνευ όρων υποταγή στους χωρίς αξιολογική προτεραιότητα ισχυρούς που 

διατείνονταν πως αυτό επιβάλλουν οι νόμοι της φύσης. Έτσι λοιπόν διαμορφωνόταν 

αυτή την εποχή το πολιτικό περιβάλλον. Οι υπόλοιπες πόλεις – κράτη, μεταξύ αυτών 

και η Σπάρτη, παρασύρονταν σε άνευ ουσίας παραινέσεις και «παλληκαριές
4
». Ο 

                                                           
1
 Πβ. Περικλέους, Επιτάφιος, Θουκ. 2, 39, 4.  

2
 Finley J. H. 1954: 34.  

3
 Πβ. Θουκ. 3, 36. 

4
 Θουκ. 3.40. 
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εξανδραποδισμός των γυναικών και των τέκνων ήταν η συνήθης πρακτική που 

εφαρμοζόταν από την κραταιά Αθήνα και απομακρυνόταν αυτός ο κίνδυνος μόνο, αν 

το επέβαλε το συμφέρον και φυσικά όχι η δικαιοσύνη
5
.   

Ο νόμος, το δίκαιο και το συμφέρον προσεγγίζονται και ερμηνεύονται 

αποκλειστικά με Θρασυμάχεια ή και Καλλίκλεια οπτική. Στις τελικές αποφάσεις αυτό 

που απαιτείται μετά τη διατύπωση των κυνικών θέσεων των ισχυρών είναι το 

ανάλογο πλαίσιο που ηθικοπολιτικά τους απαλλάσσει μελλοντικά, έστω τυπικά, από 

τα γραπτά τεκμήρια για την ανήθικη συμπεριφορά τους
6
.  

Αυτές τις φρικαλεότητες και τις στρεβλώσεις βίωσε ο νεαρός Πλάτων μέχρι 

περίπου και την ηλικία των τριάντα χρόνων που σίγουρα επηρέασαν, έστω και 

υποσυνείδητα, τη φιλοσοφική του σκέψη. 

 

  

                                                           
5
 Θουκ. 3.36. 

6
 Θουκ. 5.91. 
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1. Πλάτων – Σωκράτης, επιρροές που δέχτηκε ο γιος της 
Περικτιόνης στη νεανική ηλικία 
 

Η στροφή του Πλάτωνα προς τη φιλοσοφία γίνεται μετά τη γνωριμία του με 

το γιο του Σωφρονίσκου, που τον συναντάμε να διδάσκει όχι σε σχολείο, αλλά σε 

κάθε σημείο της πόλης με ανθρώπους κάθε τάξης. Η καινοτομία στη διδασκαλία, η 

ικανότητά του στο διάλογο και η επίμονη αναζήτηση της αλήθειας προσελκύουν 

γόνους αριστοκρατικών οικογενειών που συνδέονται στενά με το μεγάλο δάσκαλο. 

Οι πιο στενοί του φίλοι ήταν εδώ και πολλά χρόνια οι συγγενείς του Πλάτωνα, ο 

Χαρμίδης και ο Κριτίας. Γύρω στα 415 όμως ο Κριτίας εισέρχεται στο κύκλο 

επιρροής του ευφυούς πολιτικάντη Αλκιβιάδη, παρασύροντας και το Χαρμίδη. Η 

ρήξη του γιου του Κάλαισχρου με τον Σωκράτη επήλθε, πριν οι Τριάκοντα πάρουν 

στα χέρια τους την εξουσία, όταν ο δάσκαλος τον επέπληξε δημόσια, καθώς ασκούσε 

επιρροή σ’ ένα νεαρό του κύκλου τους
7
. Αργότερα διαβάζουμε στην πλατωνική 

Ἀπολογία (32c), πως αποδοκίμασε τη συμπεριφορά του Κριτία και του δημαγωγού 

Χαρικλή, παραβιάζοντας σκόπιμα εντολή τους, με την οποία ήθελαν να τον 

εμπλέξουν στις πολιτικές τους ραδιουργίες.  

Φυσικά ο νεαρός Πλάτωνας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον είχε ακούσει 

από τους συγγενείς του, μαθητές του μεγάλου δασκάλου για την ικανότητα και 

επιδεξιότητά του στη συζήτηση, αλλά σίγουρα δεν είχε αντιληφθεί και τους σκοπούς 

που ήθελαν αυτοί να επιτύχουν μέσα από αυτή τη συναναστροφή – διδασκαλία, 

ιδιαίτερα ο Κριτίας. Η επίδραση του Σωκράτη στον χαρακτήρα τους υπήρξε 

καθοριστική· όσο διάστημα ήταν ο μέντοράς τους, έμαθαν αρκετά για να 

πραγματοποιήσουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Ο γιος της Περικτιόνης άκουγε 

μέσα από αυτές τις συζητήσεις πως η φιλοσοφική θεώρηση μάχεται το φαίνεσθαι και 

την επίφαση γνώμης που διατρέχει τη ρητορική. Η επίδειξη και η λεκτική δεινότητα 

δεν μπορούν να αναιρέσουν τη γνώση, ενώ η απαστράπτουσα παρουσία ενός ρήτορα 

υπηρετεί μόνο τις ακόρεστες προσωπικές του φιλοδοξίες. Σκοπός του γιου του 

Σωφρονίσκου γίνεται η ηθική βελτίωση των συμπολιτών του· έτσι, όταν οσμιζόταν 

πως καυχησιάρηδες πολιτικάντηδες φλυαρούν ρητορεύοντας με στόχο τη 

καταδολίευση του κοινού, τότε άφηνε κατά μέρους τη λεπτή-διακριτική ειρωνεία και 

με σκληρότητα έκανε κατάδηλη τη κενότητα των επιχειρημάτων τους.    

Η συζήτηση με τον Σωκράτη, όταν στρεφόταν στην τέχνη της πειθούς, 

έκπληκτος ο Πλάτωνας παρατηρούσε τότε πως ο πάντα ετοιμοπόλεμος Κριτίας 

προσπαθούσε να κρατήσει αποστάσεις από το δάσκαλο. Χαρακτηριστικά, στον 

πλατωνικό Εὐθύδημο, έχει σαφώς αρχίσει η διείσδυση της σωκρατικής ηθικής. 

Συγκεκριμένα στο διάλογο αυτό ο γιος του Κλεινία φέρεται να αναφέρει στον 

Σωκράτη πως κάποιος είπε ότι η απασχόληση με τη φιλοσοφία είναι ανώφελη και 

απώλεια χρόνου, τότε ο δάσκαλος απαντά: «αυτός κινείται στα όρια μεταξύ 

φιλοσοφίας και ρητορικής». Γίνεται φανερός επομένως ο σκοπός του συγκεκριμένου 

διαλόγου από την οπτική του Πλάτωνα: διαφέρει η σωκρατική διαλεκτική μέθοδο 

από την άγονη εριστική των σοφιστών.  

Η υπεροχή του δασκάλου έχει εδραιωθεί στο μυαλό του αθηναίου 

φιλοσόφου, από τότε που άκουγε τις διηγήσεις του Κριτία για την αφοσίωση του στο 

καθήκον και στην πατρίδα
8
 ή όταν επωμιζόταν το ρόλο της συνείδησης και με 

                                                           
7
 Guthrie, W. K. C. 2003:363. 

8
 Πλάτωνος Λάχης 181a, Πβ. Πλάτωνος Συμπόσιο 220 d-e και Πλάτωνος Απολογία 32a-c. 
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ερωτοαπαντήσεις δημιουργούσε ένα πνεύμα διαλόγου φτάνοντας στην Αλήθεια. Η 

εξυπνάδα, η πρωτοτυπία, το χρηστό ήθος, αλλά επίσης η αυτάρκεια και η εγκράτειά 

του τον καθιέρωσαν στη φαντασία του. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί αυτές οι 

λέξεις βγήκαν από το στόμα του Πλάτωνα: «τέτοιο, Εχεκράτη, ήταν το τέλος του 

συντρόφου µας, που ήταν, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, από όλους τους ανθρώπους 

της εποχής του ο καλύτερος και ο πιο φρόνιμος και ο πιο δίκαιος άνδρας
9
». 

Ο Πλάτωνας ωστόσο αρχικά κινούνταν στους χώρους των σοφιστών έχοντας 

την επιθυμία κάποια παράδοξη ιδέα ή ένα απαστράπτων σόφισμα να κινήσει το 

ενδιαφέρον του. Ως γόνος αριστοκρατικής αθηναϊκής οικογένειας γνώρισε όλες τις 

απολαύσεις των παιδιών εκείνης της εποχής. Γέλασε με τους θαυματοποιούς των 

πανηγυριών, γοητεύτηκε από το κουκλοθέατρο και όταν ενηλικιώθηκε διδάχτηκε από 

τις θεατρικές παραστάσεις. Η επιρροή που πιθανότατα άσκησαν στον χαρακτήρα του 

οι μίμοι του Σώφρονα
10

, τους οποίους γνώρισε στις Συρακούσες και φυσικά το αττικό 

θέατρο είναι φανερή στο έργο του· αξίζει να επισημανθεί η ειδυλλιακή 

«σκηνογραφία» στον Φαίδρο ή η άριστα οργανωμένη «σκηνοθεσία» στο Συμπόσιο. Η 

λογοτεχνική φλέβα του φιλοσόφου που καλλιεργήθηκε ήδη από την παιδική του 

ηλικία, μέσα από την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, γίνεται φανερή στην 

εύκαμπτη, ποιητική σχεδόν γλώσσα του, στη χρήση μύθων, που συχνά ο ίδιος ήταν ο 

δημιουργός τους. Έτσι ο αναγνώστης των πλατωνικών διαλόγων εικονοποιεί τη 

θεωρητική του σκέψη, ενώ κοπιώδεις αποδεικτικοί συλλογισμοί ή και πολιτικοί 

ρητορισμοί που υπερκαλύπτουν τη κοινή λογική γίνονται πιο εύληπτοι στο ευρύ 

κοινό.  

Στα δεκατρία του διδάχθηκε από τις Όρνιθες του Αριστοφάνη, ενώ στους 

Αχαρνής (425) και την Ειρήνη (421) και  μέχρι το 411 στη Λυσιστράτη υπολανθάνουν 

πολιτικά γεγονότα
11

, που διαμορφώνουν τη φιλοσοφική – πολιτική σκέψη του γιου 

του Αρίστωνα. Αντιλαμβάνεται πως οι Έλληνες ακόμη και να βρίσκονται βάρβαροι 

στα χώματά τους, παρόλο που προσφέρουν στους ίδιους βωμούς, ίδιες σπονδές, 

αλληλοτρώγονται, καταστρέφοντας τις ελληνικές πολιτείες. Στα 409 στο Φιλοκτήτη 

του Σοφοκλή παρατηρεί πως αντιμάχεται η ηθική του δόλου με την ηθική της 

ευθύτητας. Τέλος μετά την επαφή με τη σοφία του μυστικιστικού πνεύματος στον 

Ευριπίδειο Ορέστη  και στις Βάκχες, στα 388 πέφτει η ματιά του στην κακή διανομή 

του τυφλού Πλούτου και πάλι του Αριστοφάνη.   

Μέσα σε αυτή τη θεατρική ατμόσφαιρα τα πλατωνικά έργα είναι φυσικό να 

έχουν όλα τα βασικά γνωρίσματα του θεάτρου. Η έννοια της ηθοποιίας και της 

παθοποιίας, που χαρτογραφεί τις πολιτικές συνθήκες της εποχής είναι θεμελιώδης 

στους λόγους και τις ενέργειες των δρώντων προσώπων των διαλόγων του. Με 

μοναδικό τρόπο συνταιριάζει τη διέγερση των κατάλληλων συναισθημάτων στις 

ψυχές των ακροατών, χωρίς να υποτιμά τη Λογική τους. 

Ο Σωκράτης, εντούτοις, γνήσιος Αθηναίος πολίτης, υπερασπιστής του 

καθήκοντος προς την πατρίδα, ερωτευμένος με αυτήν, ξεχώριζε από τους άλλους, 

τους ξένους σοφιστές. Ο Πλάτωνας δέθηκε τόσο πολύ με το δάσκαλό του που οι 

διάλογοί του αποτελούν μέχρι σήμερα, κατά κοινή ομολογία, την πιο αξιόλογη πηγή 

                                                           
9
 Πλάτωνος, Φαίδων, 118a. 

10
 Ρεαλιστικές κωμικές σκηνές από την καθημερινή ζωή, σε δωρική διάλεκτο, με τίτλους όπως 

Ἀκέστριαι («Ράφτρες»), Πενθερά, Ἀγροιώτας («Αγρότης») - όλα για μας χαμένα.  
11

 Η σύναψη της Νικιείου ειρήνης το 421 π.Χ. και η άμεση σχεδόν παραβίασή της, η απώλεια της 
Δεκέλειας, η καταστροφική σικελική εκστρατεία του 413 π.Χ. και η αποστασία ενός μεγάλου μέρους 
της Αθηναϊκής συμμαχίας. 
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για αυτόν
12

. Ο μεγάλος αυτός σοφός, ενώ χλεύαζε και ειρωνευόταν τους συμπολίτες 

του κατά την αναζήτηση της Αλήθειας, ασκούσε εντούτοις τέτοια γοητεία 

πνευματική που γύρω του προσέλκυε πλήθη μαθητών. Το βέβαιο είναι πως δεν 

εμπορευόταν τη γνώση, έστω και τη γνώση που διατυπωνόταν με ακατάπαυστες 

ερωτήσεις στον οποιονδήποτε, οπουδήποτε, αναγκάζοντάς τον στο τέλος να 

ομολογήσει πως δεν ήξερε τίποτε. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέαμα που συγκέντρωνε 

μεγάλο πλήθος με σκοπό να δουν αυτόν τον άνθρωπο με την αλλόκοτη εμφάνιση να 

διακωμωδεί φαντασμένους ρήτορες και πολιτικούς.  

Σίγουρα ο σωκρατικός έλεγχος δεν άφηνε ανέγγιχτους ούτε αυτούς τους 

ίδιους τους μαθητές του, αλλά συχνά τους έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση 

αποκαλύπτοντας την πολιτική κυρίως ματαιοδοξία τους. Παρέμεναν όμως γύρω από 

το γεροδιδάσκαλο, γιατί μέσα από αυτή τη συναναστροφή έλπιζαν και οι ίδιοι να 

διαπομπεύουν τους αυριανούς αντιπάλους τους στον πολιτικό στίβο. Επιπρόσθετα ο 

Σωκράτης είχε τοποθετήσει στο κέντρο της φιλοσοφίας του τον άνθρωπο και χάρη 

στη δική του προσωπικότητα οι φιλόσοφοι έπαψαν να ασχολούνται με τα φυσικά 

φαινόμενα
13

. Έτσι ο Πλάτωνας μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον θα πραγμάτωνε τα 

όνειρά του για την πολιτική και μέσα από την άριστη γνώση της ανθρώπινης φύσης 

θα μπορούσε να παρακινεί τους συμπολίτες του και να τους πείθει με το Λόγο, που 

σίγουρα δεν στηρίζεται στην πλάνη του συνομιλητή. Στόχος του λοιπόν ήταν να 

αποκτήσει μια γνήσια μέσω του Σωκράτη πολιτική συνείδηση, ώστε να θεμελιώσει 

φιλοσοφικά την πολιτική και να σταθεί ικανός να ασκεί κριτική στα τεκταινόμενα της 

εποχής του με μεστό – δίκαιο λόγο.  

Ο Πλάτωνας δεν ήθελε να πείσει για να αποκτήσει μόνον αξιώματα πολιτικά 

ή στρατιωτικά, ούτε επιθυμούσε να ποδηγετεί ένα πλήθος. Απλά ήθελε κυρίως να 

καταστεί στα πρότυπα του Σωκράτη, ένας δίκαιος και ανιδιοτελής άνθρωπος με κύριο 

λόγο ύπαρξης την ενασχόληση με το γενικό καλό. Η ιδανική Πολιτεία άρχισε σιγά-

σιγά να διαμορφώνεται στο νεανικό μυαλό του και για να πάρει το όραμά του σάρκα 

και οστά χρειαζόταν, κατά τον ίδιο, αυτόν το αθηναίο σοφό με την παράξενη 

εμφάνιση. Εξάλλου ό,τι απασχολεί το Σωκράτη βρίσκεται μέσα στη σφαίρα του 

πλατωνικού ενδιαφέροντος και αυτό δεν είναι άλλο από την ηθική και την πολιτική. 

Η πολιτική αρετή είναι γνώση και ο ορισμός των ηθικών εννοιών αποτελεί απαίτηση 

του Σωκράτη
14

, καθώς η ηθική φιλοσοφία στην πραγματικότητα είναι μέρος της 

πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτό γίνεται  αποδεκτό, όταν αντιληφθούμε πως ο ορισμός 

ηθικών εννοιών για παράδειγμα της ανδρείας, της σωφροσύνης ή και της δικαιοσύνης 

είναι απαραίτητος για να γίνουμε καλοί πολίτες· για να λειτουργούμε σωστά μέσα 

στην πόλη, ζώντας με τους συν-πολίτες μας. Επομένως τις αρετές ο αρχαίος Έλληνας 

δεν τις ήθελε για τον εαυτό του, αλλά για να μπορεί να λειτουργεί ορθά μέσα στην 

πόλη. Ο Πλάτωνας θεώρησε ότι καλύτερος για να διδάξει τις ηθικές αρετές είναι 

αυτός που πρώτος αντιλήφθηκε την αξία του ορισμού των εννοιών, ο Σωκράτης. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Στοιχεία για τον Σωκράτη μας δίνει ο Αριστοφάνης στις «Νεφέλες» το 423, όταν ο Σωκράτης ήταν 
47 ετών. Στους «Όρνιθες» (414 π.Χ.) και τους «Βατράχους» (405 π.Χ.) βρίσκουμε επίσης την πολεμική 
του κωμωδιογράφου κατά του Σωκράτη. Σύγχρονοι κωμικοί του Αριστοφάνη, ο Αμειψίας και ο 
Εύπολις επίσης τον διακωμώδησαν. Πβ. Τατάκη, Β.Ν. 1983:22-23, και Bréhier E. 1963: 81 
13

 Αριστοτέλης, Περί ζώων μορίων, 642a 28. 
14

 Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά, 987b1. 
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2. Η δίκη του Σωκράτη 
  

Η συζήτηση με το Σωκράτη ήταν πάντα ζωηρή, αλλά όχι άναρχη, οι 

μακροσκελείς μονόλογοι αποφεύγονταν, ενώ η «διαλεκτική», η διερευνητική μέθοδος 

ηθικών και πολιτικών προβλημάτων, προσιδίαζε απόλυτα στη φιλοσοφία. Η διαρκής 

αναζήτηση με στόχο την ηθική βελτίωση των ατόμων για το καλό της πολιτείας είναι 

αυτό που θέλγει περισσότερο από καθετί τον Πλάτωνα. Έχει βρει έναν δάσκαλο, από 

τους σοφότερους άνδρες της αρχαιότητας, που δεν εμπορεύεται τη γνώση. 

Ταυτόχρονα στο πρόσωπο το γεροδιδασκάλου έχει ανακαλύψει έναν έμπιστο φίλο, ο 

οποίος με την αδιάκοπη ειρωνεία, τον αυτοσαρκασμό και τον διευθυντικό-ελεγκτικό 

ρόλο στη συζήτηση είχε αποκτήσει βέβαια αντιπάλους, αλλά κυρίως είχε γύρω του 

πιστούς μαθητές, που απόλυτα εμπιστεύονταν το δάσκαλό τους. Η σαφήνεια και η 

πρωτοτυπία και η αναζήτηση της αλήθειας μέσω της ορθού λόγου, χωρίς απάτες και 

υποκατάστατα, μετέβαλλαν τον Πλάτωνα σ’ έναν άνθρωπο που ζούσε κάτω από τη 

μαγεία του Σωκράτη. Ό,τι θεωρούσε ολισθηρό και επικίνδυνο το κατέκρινε, όπως τις 

κίβδηλες θεωρίες διαφόρων σοφιστών, τους διεφθαρμένους μηχανισμούς στην 

περίοδο της δημοκρατίας, ακόμη και την εκλογή των αρχόντων με κυάμους. Φυσικό 

και επόμενο ήταν να δημιουργήσει πολλούς εχθρούς που τον συνέχεαν εσκεμμένα με 

τους εμπόρους της γνώσης, τους σοφιστές. Έτσι ο σοφός γέρος κατηγορήθηκε για 

ασέβεια από κάποιον πλούσιο βιομήχανο
15

 -  πολιτικό , που είχε εκλεγεί το 409 

στρατηγός, τον Άνυτο, το νεαρό και άσημο ποιητή, Μέλητο και τον ρήτορα Λύκωνα.  

Η κατηγορία αυτή πολύ πιθανόν να στηρίχθηκε στο ψήφισμα του Διοπείθη, 

γύρω στα 430 π.Χ.
16

. Σύμφωνα με αυτό, δεν επιτρεπόταν η διδασκαλία του αθεϊσμού, 

«τὰ θεῖα μὴ νομίζειν καὶ λόγους περὶ τῶν ματαρσίων (οὐρανίων) διδάσκειν
17

»,ενώ οι 

προβλεπόμενες ποινές ήταν η εξορία, ο θάνατος και το κάψιμο των συγγραμμάτων. 

Στην Απολογία του Πλάτωνα (26 d), ο Μέλητος φαίνεται να κατηγορεί τον Σωκράτη 

ότι διδάσκει πως: «ο ήλιος είναι λιθάρι και η σελήνη χώμα». Ο Μέλητος σαφώς 

ταύτιζε τη διδασκαλία του Σωκράτη με αυτή του Αναξαγόρα που είχε καταδικαστεί 

για αθεϊσμό
18

. Ουσιαστικά όμως πίστευαν ότι η διδασκαλία του υπονόμευε το 

δημοκρατικό πολίτευμα. Εξάλλου ο Ξενοφώντας
19

 υποστηρίζει πως η κατηγορία 

σχετικά με τη «διαφθορά των νέων» σήμαινε ότι δασκάλευε τους νέους να 

περιφρονούν το δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά και η αντιζηλία με σημαντικούς 

άνδρες της εποχής διαδραμάτισε το δικό της ρόλο στη δίκη – καταδίκη του. 

Ο Μέλητος επιμελήθηκε της κατηγορίας και ανέλαβε τη σύνταξή της. Η 

κατηγορία είχε ως εξής: «ΑΔΙΚΕΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΥΣ Η ΠΟΛΙΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΘΕΟΥΣ ΟΥ 

ΝΟΜΙΖΩΝ, ΕΤΕΡΑ ΔΕ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΟΣ. ΑΔΙΚΕΙ ΔΕ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥΣ ΔΙΑΦΘΕΙΡΩΝ. ΤΙΜΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΣ». Έπειτα ο Άνυτος ολοκλήρωσε το 

έργο του Μέλητου και ο ρήτορας Λύκων στο τέλος κατασπάραξε κάθε κανόνα 

δικαίου μαζί και τον Σωκράτη. Εξάλλου βρισκόμαστε στο δικαστήριο της Ηλιαίας, το 

οποίο απαρτίζονταν από έξι χιλιάδες Αθηναίους πολίτες
20

 που είχαν το ρόλο του 

                                                           
15

 Ο πατέρας του ήταν βυρσοδέψης και ανήκε στην τάξη των τεχνητών. 
16

 Πβ. MacDowell, D. 1988: 308-311. 
17

 Πλουτ. Περικ. 32. 
18

 Ο Αναξαγόρας μηνύθηκε για ασέβεια, διακήρυσσε ότι ο ήλιος είναι μια διάπυρη μεταλλική μάζα, 
και καταδικάστηκε σε πρόστιμο 35 ταλάντων και εξορία. Ορισμένοι αναφέρουν ότι ερήμην  
καταδικάστηκε σε θάνατο: Διογένης Λαέρτιος, Φιλοσόφων Βίοι, II, 12-13. 
19

 Ξενοφώντος, Απομνημονεύματα 1, 2, 9. 
20

 Το δικαστήριο είχε δέκα τμήματα με πεντακόσιους ηλιαστές το καθένα. Οι υπόλοιποι χίλιοι ήταν 
αναπληρωματικοί. 



30 
 

δικαστή, δεν ήταν όμως δικαστές. Στη δίκη αυτή συμμετείχαν πεντακόσιοι ένας 

δικαστές με εκατό αναπληρωματικούς.  

Οι κατήγοροι του γεροδιδάσκαλου βρήκαν, πέρα από τις όποιες προσωπικές 

διαφορές
21

, ερείσματα για την καταδίκη του και στις σχέσεις που είχε διαμορφώσει 

με την πόλη. Ασκούσε σ’ οποιονδήποτε, οπουδήποτε ειρωνική κριτική, παραδεχόταν 

ότι ακούει φωνές που τον καθοδηγούσαν, εξέφραζε ανοιχτά την άποψή του για την 

πλειοψηφία θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν είναι ικανό να 

κρίνει
22

· επιπρόσθετα, θεωρούσε πως η Δημοκρατία της εποχής του σε πολλές 

περιπτώσεις είχε φανεί πέραν του δέοντος ανεκτική, γεγονός που στερούσε την 

ανάπτυξη υγιούς και επωφελούς πολιτικής δραστηριότητας χωρίς προσωπικό 

κίνδυνο, αλλά και δεν έκρυβε τη συμπάθειά του για ολιγαρχικές πολιτείες
23

.  

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας και το γεγονός πως νέοι, κυρίως 

γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών που διέθεταν ελεύθερο χρόνο εκμεταλλεύτηκαν 

τη διδασκαλία του για να ικανοποιήσουν την ανακαινιστική – ριζοσπαστική τους 

διάθεση. Μάλιστα σ’ αυτούς ανήκαν οι μετέπειτα τύραννοι Χαρμίδης και Κριτίας και 

ο αριβίστας της εποχής Αλκιβιάδης. Πρόκειται λοιπόν για τους πιο γνωστούς μαθητές 

του Σωκράτη οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη διδασκαλία του για τη προσωπική τους 

ανάδειξη και όφελος· λογικό ήταν ο μέσος Αθηναίος πολίτης, ο προσηλωμένος στις 

παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές και ηθικές αντιλήψεις, να προκαλείται και να 

εξοργίζεται από τη διδασκαλία και τις μεθόδους του σοφού Σωκράτη. Έτσι ο μεγάλος 

αυτός δάσκαλος σε ηλικία εβδομήντα χρονών εισέρχεται ως κατηγορούμενος στο 

δικαστήριο.  

Η δίκη αυτή μπορεί να ήταν και συνέπεια της πόλωσης που κυριαρχούσε τη 

συγκεκριμένη εποχή. Εντούτοις και η απολογία του κατηγορουμένου διακρινόταν σε 

όλο το μήκος και πλάτος της από προσβολές τόσο για τους κατηγόρους, όσο και για 

τους δημοκρατικούς θεσμούς της πόλης, όπως «ἡ αἴτησις ἐν πρυτανείῳ». Με τη στάση 

αυτή ο γιος της Φαιναρέτης δικαίωνε τη διάχυτη εντύπωση ότι ήταν «μισόδημος». Η 

καταδίκη του πλέον ήταν τουλάχιστον αναπόφευκτη. Βέβαια η ηρεμία και η πολιτική 

ευγένεια στις τελευταίες ώρες καθαγίασε το Σωκράτη στα μάτια του μαθητή του, 

γεγονός που ανάγλυφα παραδίδεται σε τέσσερις διαλόγους: τον «Ευθύφρονα», την 

«Απολογία», τον «Κρίτωνα» και τον «Φαίδωνα», που αφηγούνται το δικό του θάνατο. 
Το Μάιο – Ιούνιο του 399 με σωκρατική αταραξία ήπιε το κώνειο και ο μαθητής που 

έμελε μετά από το θάνατό του να γίνει για χάρη του διδακτικός – φιλοσοφικός 

απουσίαζε λόγω ασθένειας.   
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 Ο γιος του Άνυτου,  ο Ανθεμίωνας δεν ακολούθησε την επαγγελματική προσοδοφόρα 
σταδιοδρομία του πατέρα, αλλά ο νέος αυτός είχε ήδη ενταχθεί στον κύκλο των «επακο-
λουθούντων», του Σωκράτη. 
22

 Πλάτων, Κρίτων, 46 d, Πβ. Πρωταγόρας 319 d κ.ε. και  Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Γ, 6, 5-11. 
23

 Κρίτων 53 a-d, Ιππίας Μείζων 283 e. 
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IV. Εγκωμιάζοντας τον Σωκράτη 

 

Ο Πλάτωνας στην επιστολή Ζ΄ υπογραμμίζει: « Όχι πολύ αργότερα όμως άλλαξε 

η κυβέρνηση των Τριάκοντα και γενικά το πολίτευμα εκείνο· και πάλι με τραβούσε, αν 

και χαλαρότερα, πάντως όμως με τραβούσε ο πόθος ν’ ασχοληθώ με τα κοινά και να 

πολιτευθώ. Και τότε λοιπόν, καθώς ήταν ταραγμένα τα πράγματα, γίνονταν πολλά που 

θα μπορούσαν να σε κάνουν ν’ αγανακτήσεις, και δεν είναι καθόλου παράξενο σε 

πολιτικές μεταβολές, οι εκδικήσεις κάποιων εναντίον μερικών εχθρών τους να 

ξεπερνούν τα όρια· αλλά γενικώς, οι πολιτικοί εξόριστοι που γύρισαν τότε έδειξαν 

μεγάλη μετριοπάθεια. Δεν ξέρω όμως πάλι πώς έτυχε, και κάποια πρόσωπα με πολιτική 

επιρροή καταγγέλλουν το φίλο μας, τον Σωκράτη, κατηγορώντας τον για το πιο ανόσιο 

και το πιο αταίριαστο σ' αυτόν πράγμα· ως ασεβή δηλαδή εκείνοι τον κατήγγειλαν και 

αυτοί τον καταδίκασαν και τον θανάτωσαν, εκείνον, που αρνήθηκε τότε να λάβει μέρος 

στην ανόσια σύλληψη ενός από τους φίλους». 

Μετά το θάνατο αυτόν, ο θαυμασμός του Πλάτωνα για τον Σωκράτη 

μετασχηματίστηκε σε βαθιά πίστη, αφού η ζωή και η διδασκαλία του έγιναν η κύρια 

έμπνευση του πλατωνικού έργου. Η επίδραση του γιου του Σωφρονίσκου ήταν τέτοια 

που όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι, πριν απ’ αυτόν, ονομάστηκαν προσωκρατικοί. 

Επιπλέον δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να προσεγγίσει την έκταση της ορθότητας 

της αντίληψης που είχε ο Πλάτωνας για το δάσκαλό του, καθώς διαφέρει και από του 

Αριστοφάνη και του Ξενοφώντα. Και αν μπορούμε αβασάνιστα να τη θεωρήσουμε 

μεροληπτική, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί πως αποτελεί στρέβλωση της αλήθειας. 

Όταν λοιπόν η θανατική αυτή εκτέλεση στέρησε από την Αθήνα τον μόνον άνθρωπο, 

σύμφωνα με τους μαθητές του, που θα μπορούσε να τη σώσει, ο Πλάτωνας 

αποστράφηκε το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης και μπροστά του έβλεπε 

μόνον το δρόμο της φυγής. 

Ο άνθρωπος που κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη και δεν πίστεψε 

σε καμία δογματική απόφανση ήταν πια νεκρός. Εξάλλου μέχρι και την ύστατη 

στιγμή δεν εγκατάλειψε τις φιλοσοφικές συζητήσεις μέσα στη φυλακή, ακόμα και 

όταν έπινε το δηλητήριο, εκλιπαρούσε τους μαθητές του να δείξουν ανοχή και 

αξιοπρέπεια. Όλα αυτά ο Πλάτωνας λόγω πρόσκαιρης ασθένειας τα πληροφορήθηκε 

αργότερα και έθεσε πλέον έναν στόχο, να δικαιολογήσει - αποκαταστήσει στους 

κατοπινούς τον μεγάλο δάσκαλο και να γνωστοποιήσει τα συμπεράσματα της 

διδασκαλίας του.  

Αυτό που επιθυμούσε αρχικά περισσότερο από καθετί ο γιος της Περικτιόνης 

ήταν να αποκομίσει, όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις για το είδωλό του, έστω 

και μετά θάνατον. Έτσι, αφού δεν υπήρχε τίποτε που να τον κρατά  στην Αθήνα 

αποφάσισε να φύγει για τα Μέγαρα, όπου βρισκόταν ο Ευκλείδης. Αυτός είχε 

συναναστραφεί πολύ τον Σωκράτη και μακριά από το μένος του πλήθους που 

καταδίκασε το δάσκαλο θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις φιλοσοφικές αναζητήσεις 

μέσα σε έναν στενό κύκλο μαθητών, ο οποίος είχε βρεθεί στα Μέγαρα.  

Η ουσία είναι πως μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους ο Σωκράτης επέδρασε  

στους μεταγενέστερους τόσο, όσο ο ιστορικός Σωκράτης δεν θα ήταν δυνατόν να  

έχει κάνει. Ο φιλόσοφος σ’ αυτόν τον ιδεώδη σοφό στερέωσε την πίστη του 

ακολουθώντας το δρόμο που εκείνος χάραξε, έχοντας ήδη κατανοήσει πως ο θάνατος 

του αγαπημένου του δασκάλου δεν ήταν μόνο ζήτημα ιστορικής συγκυρίας, αλλά και 

συνέπεια της πολιτικής ματαιοδοξίας ανθρώπων, όπως του Αλκιβιάδη ή ακόμα κι 
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αυτού του μέλους της οικογένειάς του με τις σεχταριστικές ιδέες, του Κριτία. 

Γνωρίζει πως τον καταδίκασαν, γιατί δεν άντεξαν τις δικές του κρίσεις. Δεν άντεξαν 

να βλέπουν το γιο του λιθοξόου να οδηγεί σε σύγχυση τους επηρμένους. 

 Πέρα απ’ όλα αυτά σημαντικό ρόλο για το τέλος του Σωκράτη 

διαδραμάτισαν και αυτοί οι έμποροι της γνώσης, οι σοφιστές. Ο γεροδιδάσκαλος έναν 

σκοπό έμελε πλέον να θέσει και αυτός ήταν η ηθική βελτίωση των συμπολιτών του· 

οδηγώντας τους στην Αλήθεια με κάθε τρόπο επιθυμούσε να θεραπεύσει την πολιτεία 

των Αθηνών από την «πολιτική κολακεία» των ρητόρων - δημαγωγών
24

. Επιπλέον 

αυτό που ίσως δεν έγινε αντιληπτό από τους όποιους συνομιλητές του είναι πως ο 

δάσκαλος δεν είχε απέναντί τους αρνητικά εγωιστική διευθυντική - ελεγκτική στάση, 

ούτε καν σκόπιμη διάθεση φιλονικίας και αντιπαλότητας· επιθυμούσε απλά να κάνει 

το συνομιλητή του καλύτερο ηθικά. Από την άλλη, κατά τον Πλάτωνα, η ρητορική 

επίδειξη είναι μια επίδειξη ισχύος, είναι μια άσκοπη φιλονικία που κατευθύνει ένα 

αδαές κοινό σε ελεγχόμενα συμπεράσματα μέσω της τέχνης της πειθούς. Όταν λοιπόν 

ο γιος της Φαιναρέτης απλά καταδείκνυε όλες αυτές τις στρεβλώσεις, ήταν λογικό και 

επόμενο, όσοι δεν ήθελαν να δουν την αλήθεια κατάματα, να μέμφονται τον άσχημο, 

απεριποίητο γέρο που ακούει φωνές, οι οποίες του υποδεικνύουν τι να κάνει.  

 Η Αθήνα με την οργάνωση και την πολιτειακή δομή της που κύριο στόχο 

είχε να επεκτείνει την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επιρροή της άφησε το 

λαό της, όπως πίστευε ο φιλόσοφος, στο συρφετό των ρητόρων και των δημαγωγών, 

δηλαδή των κολάκων και των διαφθορέων. Κακοί κυβερνήτες της πόλης – κράτους 

κατάφερναν να κρυφτούν πίσω από την τέχνη της πειθούς – κολακείας και να τη 

χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις αδυναμίες και τις ανομίες τους. Ο «φιλόσοφος 

του δρόμου», όμως, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην απολογία του, δεν απαιτεί σοφία 

περί τα «φυσικά» και τη ρητορική. Αποδίδει μάλιστα τη σχετική φήμη «στους 

πρώτους κατήγορους του», εννοώντας προφανώς τον Αριστοφάνη. Αυτό στο οποίο 

παραδέχεται ότι επιδόθηκε ήταν «η ανθρωπινή σοφία
25

» λόγω της οποίας και «του 

βγήκε» το όνομα. Ο μόνος λοιπόν που υπηρέτησε την αληθινή πολιτική ήταν ο 

Σωκράτης, καθώς τόσο οι Αθηναίοι πολιτικοί, όσο και τα κόμματα των 

δημοκρατικών και ολιγαρχικών ευθύνονταν για την κατάντια της ασύδοτης 

δημοκρατίας που έφερε στην εξουσία τους στυγνούς Τυράννους.  

 Το σίγουρο είναι πως ύστερα από το θάνατο του δασκάλου ο Πλάτωνας 

ένιωσε να κυριεύεται από μια αμήχανη δυσφορία, αφού όσο ο σοφός γέροντας ήταν 

στη ζωή δεν είχε προλάβει να νιώσει την ευρύτητα του πνεύματός του σε όλο το 

μεγαλείο του, ούτε και τη λάμψη που κρυβόταν πίσω από τα επίμονα ερωτήματά του 
στην οκτάχρονη συναναστροφή τους. Ο δάσκαλος ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

δίκης του, αλλά και με το θάνατό του συνέχισε να διδάσκει τους Αθηναίους. 

Θεώρησε επομένως ο φιλόσοφος πως έχει χρέος να καταλάβει η πολιτεία το έργο που 

είχε επιτελέσει ο Σωκράτης και να μπορέσει να σταθεί και πάλι δυνατή με ηθικά 

όμως αυτή τη φορά ερείσματα.  

Η πείρα ωστόσο των χρόνων τον είχε διδάξει πως με την πολιτική δεν ήταν 

δυνατόν να ασχοληθεί χωρίς την υποστήριξη κάποιου κόμματος ή φατρίας. Επιπλέον 

οι συναλλαγές και οι ματαιοδοξίες στέκονταν πολύ μακριά από τη διδασκαλία που 

είχε λάβει, αλλά και από την ιδιοσυγκρασία του. Από την άλλη μόνος ήταν αδύνατο 

να πορευθεί πολιτικά, ειδικά μετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου του. 

Αισθάνθηκε λοιπόν ότι η Αθήνα θα μπορούσε να γνωρίσει την Αλήθεια μόνο μέσα 
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 Πλάτωνος, Γοργίας, 518-519a. 
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 Πλάτωνος Απολογία, 20d. 



33 
 

από αυτό που αγαπούσε, από την τραγωδία, τη κωμωδία, τη σάτιρα, τους πολιτικούς 

διαξιφισμούς και τις έντονες συζητήσεις στην αγορά ή στα γυμναστήρια και 

γενικότερα μέσα από το πάθος της για το Λόγο.  

 Ο εικοσιοκτάχρονος Πλάτωνας ήταν ικανός να δραματοποιήσει ένα τόσο 

ζωντανό μάθημα, όσο αυτό του Σωκράτη στο κοινό της Αθήνας. Θα μπορούσε πλέον 

να παρουσιάσει μέσα από τους διαλόγους του να παρελαύνουν όλοι όσοι σημάδεψαν 

με την παρουσία τους την ιστορία της πόλης αυτής, τον τυχοδιώκτη Αλκιβιάδη, τον 

ζωηρό Κριτία και τον σεμνό Χαρμίδη ή τους σοφιστές με την απαστράπτουσα 

παρουσία τους και τους αγχωμένους μαθητές τους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 

τις επίμονες ερωτήσεις από τον «σοφό του δρόμου». Δίπλα σ’ όλους αυτούς οι κάθε 

είδους πολιτικάντηδες και δοκησίσοφοι που μάχονταν για μια στιγμή δόξας στην 

ένδοξη αθηναϊκή ιστορία.  Έτσι λοιπόν οι σκηνές με πρωταγωνιστή τον Σωκράτη ήδη 

σχηματίζονται στη σκέψη του Πλάτωνα αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα 

φιλοσοφικά του διδάγματα. 

 Ουσιαστικά ο Πλάτωνας άλλαξε στάση ζωής μετά την επαφή του με τον 

γεροδιδάσκαλο, εδραιώνοντας την παρουσία του ιστορικά. Η πλατωνική φιλοσοφία 

είχε δεχτεί βέβαια επιδράσεις και από τον Πυθαγόρα και τον Παρμενίδη ή τον 

Εμπεδοκλή, κανένας όμως δεν τον επηρέασε όσο  ο δάσκαλος. Εξάλλου ο γιος του 

Σωφρονίσκου στάθηκε τυχερός και για έναν άλλον λόγο, ο Πλάτωνας πέρα από τα 

προτερήματα που μπορεί να είχε ως μαθητής, ανήκει στους πιο προικισμένους 

λογοτέχνες της ανθρωπότητας. Είχε επομένως και την επιθυμία, αλλά και τις 

ικανότητες να απαθανατίσει το σωκρατικό έργο σ’ όλο το μεγαλείο του. Επιπλέον η 

ηθική διδασκαλία του αθηναίου σοφού ταυτίστηκε σε απόλυτο βαθμό με τον τρόπο 

κατά τον οποίο εξεμέτρησε τον βίον. Καταλληλότερος για να αναδείξει σε πρότυπο 

αυτή τη στάση ζωής ήταν επομένως ο γιος της Περικτιόνης.  

 Ο Σωκράτης δεν δίσταζε να αμφισβητεί συχνά με δαιδαλώδη επιχειρήματα 

την καθημερινότητα των συμπολιτών του, προκαλώντας τη δυσφορία τους. 

Ισχυρίζεται ότι ο λόγος που το κάνει αυτό είναι ο χρησμός του θεού Απόλλωνα που 

τον προέκρινε έναντι των άλλων ανθρώπων για τη σοφία του· έτσι ο ίδιος θέλησε να 

επιβεβαιώσει το συγκεκριμένο χρησμό ελέγχοντας όσους θεωρούσαν τον εαυτό τους 

σοφό. Τελικά εκείνο που κατάφερνε ήταν να τους πείθει ότι ήταν αμαθείς. Η 

πρακτική αυτή όμως έφερε μόνο μίσος εναντίον του και τον περιχαράκωσε σ’ έναν 

όμιλο νέων που βάλθηκαν με εντελώς άκομψο τρόπο να αποκαλύπτουν τους 

δοκησίσοφους πολίτες, προκαλώντας μεγαλύτερη αγανάκτηση κατά του δασκάλου. 

Μέσα σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα ως λογικό επόμενο έρχεται η καταδίκη. 

Διαπιστώνεται λοιπόν πως η μανία του χειραγωγούμενου πλήθους και ο 

κωμωδιογράφος που τον γελοιοποίησε και τον ενέταξε στο πλήθος των εμπόρων της 

γνώσης, ο Αριστοφάνης, συνετέλεσαν αποφασιστικά στη θανατική καταδίκη.  

 Οι Αθηναίοι, όπως αναφέρει ο W. Durant:  «θα μπορούσαν να συγχωρηθούν 

για το ότι έδωσαν κώνειο στον Σωκράτη, γιατί δεν υπάρχει (για την πόλη) μεγαλύτερη 

κατάρα από το να έχουν έναν συνειδητό λογικευόμενο να κρίνει καθημερινά τις πράξεις 

τους. Τέτοια ήταν η καθημερινή προσφορά του Σωκράτη στις συζητήσεις του στην 

Αγορά
26

».  
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V. Η φιλοσοφία, ιδανική επιστήμη 

 

Η επιτυχία των πλατωνικών διαλόγων σίγουρα ήταν λογοτεχνική, αλλά ο γιος 

της Περικτιόνης είχε προσελκύσει τα βλέμματα του αθηναϊκού κοινού και για έναν 

ακόμη λόγο· είχε κατορθώσει να παρουσιάσει τη δυναμική αντίθεση ανάμεσα στη 

ρητορική και στη φιλοσοφία  με συνομιλητές τον Καλλικλή και τον Σωκράτη στον 

εμπνευσμένο διάλογο Γοργία. Βέβαια ο ίδιος ο φιλόσοφος είχε ήδη επιλέξει τη τέχνη 

του βίου, τη φιλοσοφία, αποφεύγοντας πλέον την «κυδιάνειρα» αγορά με τις 

πολιτικές ίντριγκες. Ό,τι του δίδαξε ο Σωκράτης είχε αφομοιωθεί, αλλά μέσα στην 

πολύπλαγκτη ζωή του, που σφράγισε την πολιτική στάση και τις αποφάσεις του, μια 

αποστολή έμελλε να αναλάβει. Η συνάθροιση νέων της Αθήνας με καινοτόμο 

αντίληψη και κοφτερό μυαλό, αλλά και η συγκρότησή τους σε αδελφότητα έγινε 

αυτοσκοπός για τον Πλάτωνα, ώστε μέσα από διεργασίες να επέλθει η 

ανασυγκρότηση της πολιτείας που θα θεμελιώνεται στη δικαιοσύνη και στο ηθικό 

χρέος.  

Για να πετύχει το σκοπό αυτόν όφειλε να κατακτήσει την πραγματική επιστήμη, 

τη φιλοσοφία, τόσο για τη σωτηρία της ψυχής του, όσο και της γενέθλιας πόλης του. 

Στον Γοργία η επιστήμη αυτή βρίσκεται στον αντίποδα της ρητορικής, της προσφιλής 

τέχνης των πολιτικάντηδων. Η επιστήμη αυτή που προάγει το πνεύμα και την 

Αλήθεια, αντιμάχεται τη ρητορική της εποχής που εξυφαίνει τέρψη και ηδονή. Η 

φιλοσοφία στηρίζεται στον αποδεικτικό λόγο, οι ορισμοί αποτελούν δομικό μέρος 

αυτής και αποτελεί μια επιστήμη που εγγυάται τη δικαιοσύνη και το αγαθό για την 

πολιτεία. Βρισκόμαστε εξάλλου σε μια εποχή που ο φιλόσοφος καλείται να 

διαδραματίσει ένα νέο ρόλο στο πνευματικό γίγνεσθαι και μετασχηματίζεται σε 

παράγοντα της κοινωνική ζωής, ελκύοντας την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού και 

ας έχει δώσει τροφή σε κωμωδιογράφους.  

Ο Πλάτωνας μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να βυθίστηκε στην 

απομόνωση, όταν ξεκίνησε το ταξίδι στην Ιταλία που στιγμάτισε το προσωπικό του 

φιλοσοφεῖν. Μπόρεσε όμως να αντιληφθεί ότι ήταν δυνατόν να θέσει τις βάσεις για 

την τέλεια πολιτεία στη μυσταγωγική ατμόσφαιρα της Ακαδημίας· εκεί κατάρτιζε 

ηθικά και επιστημονικά εκείνους τους νέους που θα μεταρρύθμιζαν την πολιτεία και 

θα κατοχύρωναν την ολοκληρωτική αλήθεια. Εξάλλου ο φιλόσοφος, από την εποχή 

που ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος τον είχε δεχτεί στην αυλή του, είχε πλάσει στο νου 

του τη μεγάλη ιδέα – αρχή: «ἐὰν μή, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν  ταῖς 

πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ 

ἱκανῶς
1
». Η ιδέα αυτή από τότε ταλάνιζε τον αθηναίο φιλόσοφο, όπως μας αφήνει να 

εικάσουμε και ο διάλογος Γοργίας. Ωστόσο διασαφηνίζει και στον Κρίτωνα με τη 

φωνή του γεροδιδασκάλου, τον απόλυτο σεβασμό στους νόμους της πολιτείας, 

γεγονός που δεν αφήνει το παραμικρό ενδεχόμενο για χρήση βίας, προκειμένου να 

υλοποιήσει το όραμά του. Κατά τη συγγραφή επομένως του Γοργία κύριο μέλημά του 

είναι οι Αθηναίοι να δεχτούν την πεφωτισμένη ιδέα του, ώστε οι βασιλείς να 

μετασχηματισθούν σε φιλοσόφους ή οι φιλόσοφοι σε βασιλείς. 

Ο δάσκαλος του Αριστοτέλη διαισθάνθηκε ότι μόνο μέσα από τη φιλοσοφία 

μεταδίδονται υψηλές ιδέες με αρχοντιά και χάρη. Θεώρησε εντούτοις πως ο 

σχετικισμός του Πρωταγόρα δηλητηριάζει τη γενέθλια πολιτεία του: «πάντων 

χρημάτων μέτρον ἐστίν ἂνθρωπος, τῶν μὲν ὂντων ὡς ἒστιν, τῶν δὲ οὐκ ὂντων ὡς οὐκ 
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ἒστιν
2
 (= μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος: αυτών που υπάρχουν πως 

υπάρχουν, και αυτών που δεν υπάρχουν πως δεν υπάρχουν). Πώς να μεταρρυθμίσει 

κανείς την πνευματική και πολιτική ζωή της πόλης, αν προηγουμένως δεν διαλύσει 

αυτή τη σχετικιστική ρευστότητα, αναδημιουργώντας μια σταθερή ιδέα, ένα άνοιγμα 

προς την ολοκληρωτική αλήθεια μέσω της φιλοσοφίας; 

Τόσο ο σκεπτικισμός του Γοργία
3
, όσο και ο σχετικισμός του Πρωταγόρα δεν 

μπορούν να αναχθούν σε επιστήμη και μάλιστα μια επιστήμη της οποίας 

αποκορύφωμα της παιδευτικής πορείας είναι η ιδέα του Αγαθού· οι φιλόσοφοι 

ατενίζοντας την ιδέα του Αγαθού, συλλαμβάνουν την ουσία της δικαιοσύνης, άρα 

είναι οι καλύτεροι εγγυητές για την πραγμάτωση της στην ιδανική πολιτεία. Από τον 

Κρατύλο έμμεσα και από τον Φαίδωνα μέχρι τον Τίμαιο ο μαθητής του Σωκράτη ένα 

πράγμα διακηρύσσει, οι Ιδέες, πράγματα υπαρκτά, αιώνια και αμετάβλητα 

προσεγγίζονται μόνο με το νου. Η μόνη επιστήμη που μπορεί να προσεγγίσει αυτή 

την αληθινή πραγματικότητα είναι η Φιλοσοφία.  

Είναι  λοιπόν σαφές πως έχει φτάσει η στιγμή ο φιλόσοφος να τριγυρίσει στους 

δρόμους, να συνομιλήσει με τους ανθρώπους και να έλθει σε επαφή με τους 

πολιτικούς ταγούς, αν θέλει πραγματικά να μεταρρυθμίσει την πολιτεία σύμφωνα με 

τα φιλοσοφικά ιδεώδη. Οφείλει να καταδείξει τη χρησιμότητα της επιστήμης αυτής, 

ώστε να τεθούν ηθικά θεμέλια στην ανθρώπινη συμπεριφορά και να δοθούν λύσεις σε 

πρακτικά προβλήματα. Όταν αντιληφθεί ο άνθρωπος πως μόνον η τέχνη του βίου 

μπορεί να διαμορφώσει μια συνολική θεώρηση του κόσμου και να επεξεργαστεί τη 

θέση του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν, τότε με την έντεχνη χρήση του λόγου, χωρίς ίχνος 

κολακείας, θα λυτρώσει το κοινωνικό γίγνεσθαι από στρεβλώσεις οδηγώντας στην 

ολοκληρωτική Αλήθεια. Η φιλοσοφική παιδεία θα είναι αυτή που θα καταστεί με 

βεβαιότητα απαραίτητη τόσο για τα οικεία, όσο και τα δημόσια, αφού μέσω αυτής θα 

πεισθούν στην εκκλησία του δήμου οι πολίτες για το αγαθό της πόλης, θα 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους στα δικαστήρια διεκδικώντας το δίκαιο, θα πάρουν τις 

καλύτερες αποφάσεις για τον οίκο τους και φυσικά θα διαπαιδαγωγήσουν και θα 

αναθρέψουν ιδανικά τα παιδιά τους. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι μία είναι η ανώτατη 

εκπαίδευση στον κόσμο, η μαθητεία στον φιλόσοφο.  

Δικαιολογημένα ο Πλάτωνας είχε διακηρύξει ότι η επιστήμη αυτή είναι το 

μεγαλύτερο δώρο από τους θεούς  και δεν πρόκειται να έλθει μεγαλύτερο δώρο από 

αυτήν. Αλλά και ο μαθητής του, ο Αριστοτέλης την χαρακτήρισε «θειτάτην καὶ 

τιμιωτάτην». Επίσης με σαφήνεια τόνιζε ότι η φρόνηση, όπως και η ηθική αρετή είναι 

σκοποί, τους οποίους θα κατακτήσει ο άνθρωπος, επιτυγχάνοντας το ανώτερο τέλος 

όλων, τη φιλοσοφία. Η παρότρυνση προς τη τέχνη αυτή είναι φανερή στον σταγειρίτη 

και στα παραδείγματα που παραθέτει από το χώρο της υγείας· υποστηρίζει με σθένος 

πως εκείνο που σημαίνει η υγεία για τον άνθρωπο είναι ό,τι σημαίνει η φιλοσοφία 

στον άνθρωπο. Ουσιαστικά η χαρά της θεωρητικής – διανοητικής έρευνας μέσα στο 

πλαίσιο της φιλοσοφικής δραστηριότητας προσφέρει, όσα δεν προσφέρει καμία άλλη 

ενασχόληση.  

Η όξυνση της κριτικής ικανότητας, η αποφυγή λογικών σφαλμάτων, η 

τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και η διεύρυνση του διανοητικού ορίζοντα του 

ανθρώπου είναι μερικά μόνο από τα πρακτικά οφέλη που παρέχει η επιστήμη των 

επιστημών.  

                                                           
2
 Πλάτωνος Θεαίτητος 152.a.2. 

3
 Αριστοτέλης, Περί Ξενοφάνους, περί Ζήνωνος, περί Γοργίου Ε, Πβ. Σέξτος Εμπειρικός, Προς 

μαθηματικούς 7.65.3-66.1. 
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Αναμφισβήτητο λοιπόν γεγονός αποτελεί πως η φιλοσοφία αέναα διατηρεί το 

καίριο χαρακτηριστικό της καθολικότητας, αφού είναι προσανατολισμένη διαρκώς 

προς το όλον. Οι υψηλές ιδέες της αλήθειας, της ηθικής ή του δικαίου καθορίζουν την 

αντίληψη που ο άνθρωπος έχει για τον κόσμο, αλλά και διασαφηνίζουν την αποστολή 

του στη ζωή. Η φιλοσοφική σκέψη κρίνει ή επικρίνει τις πράξεις του ανθρώπου 

παρατηρώντας, αν εκπληρώνονται οι ύψιστοι σκοποί που αυτή έχει θέσει. Αποτελεί 

βέβαια και το εργαλείο εκείνο που κυριολεκτικά μετρά τις πρακτικές επιδόσεις αυτής 

της διεργασίας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε πως η επιστήμη που περικλείει όλες τις 

άλλες, σκοπεύει να ρυθμίσει και να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας φανερώνοντας και 

την πρακτική της πλευρά. Μετασχηματίζεται και μετουσιώνεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο σε ζωή. 

Φιλόσοφοι στοχάστηκαν σε σκέψεις και πεποιθήσεις του παρελθόντος που 

διακρίνονται για τη διαχρονικότητά τους, φιλόσοφοι επίσης κατέδειξαν πως μέσα από 

τις δυσκολίες και τα πάθη μπορεί να αναδυθεί μια καινούρια ζωή. Κάθε άνθρωπος θα 

αισθανθεί κάποτε την ανάγκη να «φιλοσοφήσει» και  να δει την καθημερινότητα με 

παρθενική ματιά, για να κατακτήσει την ικανοποίηση της θεωρητικής κατανόησης. Η 

άποψη αυτή φαίνεται να συνάδει με το αριστοτελικό συμπέρασμα ότι «η ευχάριστη 

ζωή και η χαρά στην πραγματικότητα βρίσκεται αποκλειστικά ή κατεξοχήν στους 

φιλοσόφους
4
». 

 

 

                                                           
4
 Αριστοτέλης, Προς Θεμίσωνα Προτρεπτικός, 91. Πβ. Düring, I, 1961: 84-85, Ross, W.D. 1991: 312. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

I. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
«οὐ πάντεσσιν θεοί χαρίεντα διδοῦσιν ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἄρ’ φρένας 

οὔτ’ ἀγορητύν
1
». 

 

Ο Όμηρος είναι σαφές ότι θεωρεί την ευγλωττία θεϊκό χάρισμα και μάλιστα 

ιδιαίτερα σπάνιο. Από την ηρωική ακόμη εποχή πάγιο αίτημα των Αθηναίων και 

γενικότερα του αρχαίου Έλληνα αποτελεί η ικανότητα στα λόγια και στα έργα. Ο 

αληθινός άνδρας δηλαδή πρέπει να είναι «μύθων ῥητὴρ καὶ ἔργων πρηκτήρ
2
». Το 

διαχρονικό αυτό ιδανικό καταδεικνύει την αρχαία «ἀγορή» ως «κυδιάνειρα». Όταν 

πλάι σ’ αυτό το φυσικό τάλαντο, τη φυσική ευγλωττία προστίθεται γνώση και 

άσκηση τότε γεννιέται, όπως ομολογεί ο Πλάτωνας
3
, ένας αξιόλογος ρήτορας. 

Φυσικά η απόσταση ανάμεσα στη φυσική ευγλωττία και τη συστηματική ρητορική 

είναι αρκετή, καθώς απαιτείται ακριβή γνώση των κανόνων - ἐπιστήμην και ἄσκηση – 

μελέτην.  

Η ρητορική είναι λοιπόν εκείνη η ικανότητα, χάρη στην οποία βρίσκουμε 

επιχειρήματα για κάθε ζήτημα, επιχειρήματα που είναι αποδεκτά – πειστικά. Η μορφή 

αυτή του λόγου μαρτυρείται σε δημόσιες συζητήσεις και τονίζει σε όλο της το 

μεγαλείο τη δύναμη που έχει ο λόγος. Χαρακτηριστικά τα λόγια του Γοργία, «ο λόγος 

είναι ένας μεγάλος αφέντης…  μπορεί και το φόβο να παύσει και τη λύπη να διώχνει 

και χαρά να φέρει και συμπόνια περίσσεια μέσα μας να γεννά
4
». Αλλά και ο Ισοκράτης 

επισημαίνει, « ο λόγος μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε σχεδόν όλα τα πράγματα 

που επινοήσαμε. Με αυτόν εκπαιδεύουμε τους αδαείς και ελέγχουμε τους σοφούς καθώς 

θεωρούμε την ικανότητα της σωστής ομιλίας ως το καλύτερο σημάδι ευφυΐας… με 

αυτόν αντιδικούμε για διαφωνίες και ερευνούμε όσα είναι άγνωστα, γιατί τα 

επιχειρήματα με τα οποία πείθουμε τους άλλους, τα ίδια χρησιμοποιούμε όταν 

διαλογιζόμαστε, και αποκαλούμε ρήτορες όσους είναι ικανοί να μιλούν στο πλήθος… ο 

λόγος είναι αυτός που ηγεμονεύει στις πράξεις και τις σκέψεις άλλων και τον 

χρησιμοποιούν περισσότερο όσοι διακρίνονται για τη μεγαλύτερη σοφία
5
».  

Βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία παρατηρούνται ριζικές αλλαγές στις 

δομές της πολιτείας. Ο αθηναίος συγκεκριμένα πολίτης καλείται να συμμετέχει 

ουσιαστικά στα δημόσια πράγματα της ισχυρότερης ελληνικής πόλης -  κράτους, 

καθώς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι διανύουμε την εποχή του μεγάλου 

Πελοποννησιακού πολέμου. Έτσι από τη μια νέες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο απλός 

                                                           
1
 Ομήρου, Οδύσσεια, Θ, 167-8. 

2
 Ομήρου, Ιλιάδα, Ι, 443.  

3
 Πλάτωνος, Φαίδρος, 269d.  

4
 Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον, 331.  

5
 Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 253-257, Πβ. Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 47-50, Πβ. Kennedy, G. 2000: 

22-23. 
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πολίτης που παίρνει στα χέρια του για πρώτη φορά το μέλλον της πόλης του, αλλά 

από την άλλη, παλιοί αριστοκρατικοί οίκοι υποχρεώνονται να παραχωρήσουν μεγάλο 

μέρος από τα προνόμια που είχαν. Πλέον μόνο μια δύναμη μετρά στη δημοκρατική 

Αθήνα, αυτή του Λόγου. Μέσα στα όργανα της πολιτείας, τη Βουλή και την 

Εκκλησία του δήμου, η τέχνη της πειθούς αναδεικνύεται σε ύψιστη πολιτική αρετή. 

Πρόκειται βέβαια για μια τέχνη που δεν μεταβιβάζεται απλά από το γιο στον πατέρα 

έχοντας μοναδικά ερείσματα την άσκηση και την εμπειρία, αλλά η ρητορική είναι μια 

τέχνη ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων.  Εξάλλου, όπως έχει ειπωθεί, η αθηναϊκή 

εκπαίδευση είχε ιδιωτικό χαρακτήρα και τη θέση του εκπαιδευτή στην πολιτική τη 

διεκδικούν τόσο ο ρήτορας, όσο και ο φιλόσοφος. 

Οι πιο γνωστοί σοφιστές που θα αξιώσουν το ρόλο του δασκάλου προέρχονται 

από την περιφέρεια της γεωγραφικής έκτασης που εξουσιάζει η Ελλάδα. Ο Γοργίας 

από τους Λεοντίνους της Σικελίας, όταν ρωτάται για το αντικείμενο της διδασκαλίας 

του αναφέρει ότι διδάσκει «την ωραιότερη τέχνη που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την 

προσωπική του ελευθερία, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξουσιάζει τους άλλους μέσα 

στην πόλη του
6
».  Ο Πρωταγόρας όμως από τα Άβδηρα της Θράκης στο ίδιο ερώτημα 

απαντά πως αντικείμενο της διδασκαλίας του είναι  « η πολιτική τέχνη, αναλαμβάνει 

δηλαδή να κάνει τους νέους ικανούς πολίτες, ώστε να αντιμετωπίζουν σωστά τις οικείες 

υποθέσεις τους – πώς να διοικούν άριστα το σπίτι τους – και τις  υποθέσεις της πόλης – 

πώς να είναι ασυναγώνιστοι στην πολιτική και στον πολιτικό λόγο». Στο σημείο αυτό 

πρέπει να τονισθεί ότι οι υποθέσεις της ιδιωτικής ζωής νοούνται μόνο μέσα στο 

πλαίσιο της πόλης, αποτελούν μέρος του δημόσιου βίου, καθώς τα θέματα του οἴκου 

συγχωνεύονται με εκείνα της πόλης καλυπτόμενα από τον όρο πολιτική τέχνη. 

Επιπρόσθετα ο αθηναίος πολίτης νοείται ως μέρος του συνόλου, γιατί μόνο μέσα 

στην πόλη μπορεί να δράσει και να καταξιωθεί ευεργετικά τόσο για τον εαυτό του, 

όσο και για το σύνολο. Ο αβδηρίτης λοιπόν σοφιστής ισχυρίζεται ότι διδάσκει τη 

θεμιτή από όλους πολιτική αρετή, ενώ ο ρήτορας από τους Λεοντίνους υποστηρίζει 

ότι διδάσκει την δουλεύτρα της πειθούς ταυτίζοντας, έστω και λάθρα, την αρετή με 

τη δύναμη κατά τη Θρασυμάχεια οπτική
7
. Αβασάνιστα θα μπορούσαμε τελικά να 

συμπεράνουμε πως η ικανότητα στον πολιτικό λόγο είναι το κοινό σημείο των δύο 

εξεχουσών προσωπικοτήτων στο χώρο της σοφιστικής.  

Η αναγκαιότητα, αλλά και η καθολική επικράτηση  της ρητορικής τέχνης δεν 

ήταν καθόλου τυχαία. Η «δημιουργός πειθούς» ανανέωσε όλα τα πεδία ακόμα και 

αυτό της γνώσης και άσκησε ριζοσπαστική κριτική στις παραδοσιακές δομές της 

εξουσίας. Με μεγάλη ευκολία θα ήταν δυνατόν να εικάσουμε πως η εμφάνισή της 

ήταν αποτέλεσμα της πνευματικής ανάτασης και της δημοκρατικής ζωής στην Αθήνα 

της εποχής. Ένα τέτοιο πολυσύνθετο και ποικίλων αποχρώσεων κίνημα δεν μπορεί να 

αποτελεί απότοκο μιας ομάδας τυχοδιωκτών, εσκεμμένων διαστροφέων της αλήθειας 

και καταχραστών του ορθού λόγου. Ευθαρσώς θα υποστήριζε κάποιος πως ήταν το 

φυσικό επακόλουθο της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτικής ζωής της εποχής
8
. 

Συγχρόνως, καθώς η άμεση δημοκρατία επέβαλε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 

στα κοινά, η ανάπτυξη και εδραίωση της ρητορικής ήταν άκρως απαραίτητη
9
. Η 

πειστική επιχειρηματολογία, η ισηγορία και η παρρησία έφερναν στο προσκήνιο τα 

καθημερινά πιεστικά προβλήματα του πολίτη· αυτό όμως ήταν και το κύριο 

                                                           
6
 Πλάτωνος, Γοργίας, 452d-e. 

7
 Πλάτωνος, Πολιτεία, Α 38c. 

8
 Η έντεχνη χρήση του λόγους σαφώς σχετίζεται με την άμεση δημοκρατία στο Πρυτανείο της 

Ελλάδας, την Αθήνα, αλλά και τις πόλεις της Σικελίας. 
9
 Εξάλλου και η γέννησή της στις Συρακούσες συνέπεσε με την εδραίωση του δημοκρατίας. 
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αντικείμενο της ενασχόλησης των δασκάλων της ρητορικής, που έφεραν μια νέα 

«αρετή» με διττή έννοια, αυτή της ικανότητας, αλλά και της επιτηδειότητας, 

αποδίδοντας έτσι στους ίδιους το ρόλο του ιδανικού ερμηνευτή της συγκεκριμένης 

περιόδου.  

Όταν κάνουμε λόγο για την αρετή ως αντικείμενο διδασκαλίας της ρητορικής 

τέχνης, στη δημοκρατική Αθήνα φανταζόμαστε έναν πολίτη που χάρη στην 

εκπαίδευση που έχει λάβει καθίσταται άξιος να μετέχει αποτελεσματικά στα δημόσια 

πράγματα της πόλης. Η πολιτική αρετή, όπως ισχυρίζονται οι δάσκαλοι αυτής, είναι 

διδακτή και από τον διάλογο του Πλάτωνα, τον Πρωταγόρα, αβίαστα εξάγεται το 

συμπέρασμα πως όλοι οι άνθρωποι έχουν ἐν δυνάμει μέσα τους την αρετή, αλλά για 

να μετασχηματισθεί ἐν ἐνεργείᾳ απαιτούνται οι τρεις παιδαγωγικοί φορείς, η 

επιμέλεια, η άσκηση και η διδασκαλία. Ο πιο κατάλληλος μεσάζων που έχει την 

ικανότητα να φέρει στην επιφάνεια και να αναδείξει αυτή την ἐν δυνάμει αρετή 

μεταβάλλοντάς την ἐν ἐνεργείᾳ θεωρείται ότι είναι ο σοφιστής με τη τέχνη του, τη 

ρητορική. 

Η σύνδεση λοιπόν της αρετής με την πολιτική είναι επίτευγμα της τέχνης της 

πειθούς, αφού οι κατεξοχήν δάσκαλοι της πολιτικής, όπως αυτοπροβάλλονται, 

στοχεύουν στο να κάνουν  τους πολίτες καλύτερους, προσβλέποντας στην πολιτική 

τελεσφόρα. Βέβαια το πεδίο δράσης τους πολυσχιδές, καθώς η ανάλυση κοινωνικών 

θεσμών και του πολιτισμού, η αντικειμενική γνώση και η αλήθεια, τα γλωσσικά 

ζητήματα, αλλά και η διδασκαλία των μαθηματικών και της αστρονομίας αποτέλεσαν 

αντικείμενο έρευνας και μελέτης των ρητόρων. Ο μετασχηματισμός και η 

οικειοποίηση της φιλοσοφίας του 5
ου

 αιώνα από τους σοφιστές αποδεικνύεται, αν 

κανείς απλά στρέψει το βλέμμα του στα παραπάνω ζητήματα που κέντρισαν το 

ενδιαφέρον τους.  

Επικεντρώνοντας λοιπόν το ενδιαφέρον μας στη ρητορική αντιλαμβανόμαστε 

πως πρόκειται για μια τεχνική με συστηματικούς κανόνες που στοχεύει στη 

χειραγώγηση και τη συναισθηματική φόρτιση του κοινού. Η δύναμη του λόγου 

γίνεται κατανοητή περισσότερο από τον αναλογικό συλλογισμό του Γοργία, «η 

δύναμη του λόγου είναι για τη ψυχή ό,τι τα φάρμακα για τη φύση των σωμάτων. Γιατί, 

όπως κάθε φάρμακο εξάγει από το σώμα διαφορετικούς χυμούς και άλλα σταματούν 

την αρρώστια ενώ άλλα τη ζωή, έτσι και οι λόγοι, άλλοι προκαλούν λύπη, άλλοι 

ευχαρίστηση, άλλοι φόβο, άλλοι δίνουν στους ακροατές θάρρος και άλλοι 

φαρμακώνουν  και μαγεύουν τη ψυχή με ένα είδος δόλιας πειθούς
10

». Ο λόγος εξάλλου 

μπορεί να φαντάζει ξένος προς κάθε είδους βίας, αλλά πρακτικά στηρίζεται στον 

πειθαναγκασμό. Η πειθώ και ο εξαναγκασμός είναι παράλληλες έννοιες, αλλά 

αντλούν από την ίδια πηγή τη δύναμή τους. Όταν επανειλημμένως  ο Λεοντίνος 

διατείνεται ότι ο Λόγος έπεισε τη ψυχή να πιστέψει αυτά που έχουν λεχθεί
11

, τότε η 

πράξη αυτή κρύβει μια δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο να κάνει κάτι παρά τη θέλησή 

του. Επομένως την αδικία τη διαπράττει ο λόγος και όχι η ψυχή. Η έντεχνη χρήση του 

λόγου με τη συστηματική διδασκαλία, αφήνει να εννοηθεί σαφώς ο Γοργίας, θα 

χαλυβδώσει τον πολίτη και θα τον προετοιμάσει με τον άριστο τρόπο για τον 

πολιτικό στίβο· επομένως ο απόλυτος άρχων όλων είναι ο Λόγος.  

                                                           
10

 Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον, 14. 
11

 Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον, 8. Πβ. Verdenius, W. J. 1981:124, η ιδέα ότι η απάτη συνιστά βασική 
λειτουργία του —ποιητικού και ρητορικού— λόγου ανάγεται στον Παρμενίδη· Πβ. DK 28 Β 8, 25 
«κόσμον ἐπέων ἀπατηλὸν». 
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Ο Αριστοτέλης από την πλευρά του στο πρώτο θεωρητικό εγχειρίδιο για τη 

ρητορική, που, όπως όλα τα σωζόμενα έργα του, περιλαμβάνει προσωπικές 

σημειώσεις, βοηθητικές για τη διδασκαλία του, κάνει λόγο για τρία είδη ρητορικών 

λόγων: τους συμβουλευτικούς, τους δικανικούς και τους επιδεικτικούς. Οι πρώτοι 

προτρέπουν ή αποτρέπουν το δήμο με στόχο το συμφέρον του συνόλου· πεδίο δράσης 

αυτών το μέλλον. Οι δικανικοί, έπειτα, εκφωνούνται στα δικαστήρια, πρόκειται για 

κατηγορίες ή απολογίες και στοχεύουν στο να αποδείξουν την ενοχή ή την αθωότητα 

των κατηγορουμένων βάσει του νόμου και της δικαιοσύνης· πεδίο δράσης αυτών το 

παρελθόν. Τέλος οι επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λάμβαναν χώρα σε γιορτές και 

συγκεντρώσεις. Στους λόγους αυτούς επικρίνονται ή εγκωμιάζονται πράξεις ή 

πρόσωπα του παρόντος, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές στο παρελθόν ή οι υπολογισμοί 

για το μέλλον. Φυσικά και στους επιδεικτικούς λόγους στους οποίους συμπερι-

λαμβάνονται και οι επιτάφιοι δεν λείπουν οι πολιτικές σκοπιμότητες που αποτελούν 

δεύτερη φύση για τον Αθηναίο πολίτη.  

Ο λόγος για τους αρχαίους ήταν ένας ζωντανός οργανισμός και γι’ αυτό 

«απαρτίζεται από ένα δικό του σώμα, ώστε να μην είναι ακέφαλος ούτε χωρίς πόδια, 

αλλά έχει κορμό και άκρα, σχεδιασμένα να ταιριάζουν μεταξύ τους και με το σύνολο
12

». 

Έτσι τα κύρια μέρη ενός ρητορικού λόγου είναι το προοίμιο, η διήγηση, η πίστις – 

απόδειξη και ο επίλογος. Επιγραμματικά σκόπιμο είναι να αναφερθεί πως στο 

προοίμιο, την αρχή του ρητορικού λόγου ο ρήτορας ενημερώνει τον ακροατή για το 

θέμα προσπαθώντας να επιτύχει την εύνοια και την προσοχή του. Ακολουθεί η 

πρόθεσις, η σύντομη έκθεση του θέματος. Στο δεύτερο μέρος, τη διήγηση ο ρήτορας 

εκθέτει ό,τι κρίνει πως είναι άγνωστο στον ακροατή ή έχει για κάποιο θέμα ανεπαρκή 

ή εσφαλμένη αντίληψη. Βέβαια τονίζει τα ευνοϊκά στοιχεία και μειώνει τη σημασία 

αυτών που θεωρεί ότι βλάπτουν την υπόθεση. Η σαφήνεια, η πειστικότητα και η 

συντομία κατέχουν πρωτεύουσα θέση στη διήγηση. Το ουσιαστικότερο μέρος ενός 

ρητορικού λόγου είναι η πίστις – απόδειξη, καθώς η ρητορική ορίζεται ως δουλεύτρα 

της πειθούς. Οι αποδείξεις είναι άτεχνες (αντικειμενικά πειστήρια που δεν έχουν ως 

έρεισμα τη δεξιότητα στο λόγο του ομιλητή, νόμοι, μαρτυρίες, όρκοι, συμβόλαια 

κ.λπ.) και έντεχνες, όπου ο ρήτορας επιδεικνύει όλο το τάλαντο του επινοώντας 

αυτού του είδους τις αποδείξεις, οι οποίες διακρίνονται στα ενθυμήματα, στα 

παραδείγματα, ιστορικά ή πλαστά, στις γνώμες
13

, τα ήθη – ηθοποιία ρήτορα, 

αντιπάλου και ακροατή και τέλος τα πάθη – τα έντονα συναισθήματα που 

μεταγγίζονται έντεχνα στο κοινό.  

 Ο Αριστοτέλης επιπρόσθετα επισημαίνει, «η ρητορική φαίνεται ότι μπορεί να 

βρίσκει τα στοιχεία που μπορούν να πείθουν – για να το πούμε έτσι – σε κάθε θέμα που 

μας απασχολεί. Αυτό είναι και που μας κάνει να λέμε ότι η ρητορική δεν προϋποθέτει 

ειδικές γνώσεις για επιμέρους συγκεκριμένα θέματα», ενώ σε άλλο σημείο τονίζει «ο 

ρητορικός λόγος λειτουργεί πειστικά με τρεις τρόπους: άλλοτε μέσω του χαρακτήρα του 

ρήτορα, άλλοτε μέσω της συγκεκριμένης διάθεσης που δημιουργεί στην ψυχή του 

ακροατή και άλλοτε με τα αποδεικτικά ή φαινομενικά αποδεικτικά επιχειρήματα που 

περιέχει ο ίδιος
14

». 

Στα αποσπάσματα αυτά ο σταγειρίτης φαίνεται να ασπάζεται την απορριπτική 

στάση του δασκάλου του απέναντι στην παραδοσιακή κολακική ρητορική, καθώς 

                                                           
12

 Πλάτωνος, Φαίδρος, 264c. 
13

 Πρόκειται για ρήσεις γενικού χαρακτήρα των οποίων η αποδεικτική τους αξία έχει άμεση σχέση με 
την ορθότητα που τις διέπει ή το κύρος του λέγοντος. 
14

 Αριστοτέλους, Ρητορική, 1355b και 1356a. 
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επικρίνει τα υπάρχοντα ρητορικά εγχειρίδια
15

·  σ’ αυτά γίνεται λόγος μόνο για 

ποδηγέτες της ανθρώπινης σκέψης και για επιτηδευμένους παραποιητές του λόγου 

που στόχο έχουν να φέρουν σύγχυση ακόμη και στο νου των δικαστών, θολώνοντας 

την κρίση τους. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείται η ρητορική ως μέσο συκοφάντησης και 

διέγερσης έντονων συναισθημάτων, ιδίως στην εκκλησία του δήμου ή στα 

δικαστήρια ή ακόμα και σε εορταστικές εκδηλώσεις, τότε η πράξη αυτή δεν συνάδει 

με την ευημερία του συνόλου, της πόλης. Επειδή ο σταγειρίτης κατανοεί την 

αναγκαιότητα κάθε εποχής, να παίρνονται οι ορθές - κατάλληλες αποφάσεις για την 

ευδαιμονία του ατόμου και του συνόλου δηλώνει « όποιος ενδιαφέρεται για το καλό 

της πόλης πρέπει να φροντίζει, ώστε οι επηρεαζόμενες από λόγους δημόσιες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων να εξελίσσονται βάση κάποιας ορθολογικότητα, ή 

τουλάχιστον να διασφαλίζεται σε αυτές η επιρροή των σκεπτόμενων δυνάμεων της 

πόλης, που προσανατολίζονται στο κοινό καλό
16

».  

Ο μαθητής του Πλάτωνα εμφανίζεται σίγουρος ότι έχει συλλάβει μια ρητορική 

που κλείνει μέσα της τον ορθό λόγο, την αντικειμενικά προσανατολισμένη σκέψη και 

βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τη διαλεκτική
17

. Παρά το σαφή προσανατολισμό προς 

τη διαλεκτική ο φιλόσοφος, όπως είδαμε, θεωρεί πως η επίτευξη της πειθούς, πέρα 

από τη ρητορική απόδειξη
18

 επέρχεται και με την εμφάνιση του ρήτορα και την 

κατάλληλη συναισθηματική φόρτιση του κοινού. Και το ήθος του ρήτορα εξάλλου 

πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί περισσότερο εμπιστευόμαστε τους έντιμους 

ανθρώπους. Η διάθεση δηλαδή που θα προκληθεί στο ακροατήριο από τον τεχνίτη 

του λόγου, θα συμβάλλει στο αποδεικτικό του λόγου. Καθώς ο σταγειρίτης 

αντιλαμβάνεται πως η ικανότητα στη διαλεκτική δεν επαρκεί προβαίνει σε μια 

τροποποίηση· «η ρητορική είναι σαν ένα παρακλάδι της διαλεκτικής και της ηθικής 

εκείνης επιστήμης που είναι σωστό να ονομάζεται πολιτική επιστήμη
19

». 

Δημιουργείται όμως η απορία μήπως ο μεγάλος φιλόσοφος αντιφάσκει, καθώς 

είχε ψέξει τους προγενέστερους που στόχευαν στα συναισθήματα των ακροατών. 

Αυτή όμως η φαινομενική αντίφαση εύκολα αίρεται, αν κατανοηθεί ότι ο 

Αριστοτέλης δεν τους επικρίνει για τη πρόκληση συναισθηματικής φόρτισης, ως 

μέσου πειθούς, αλλά γιατί, λησμονώντας στην ουσία τη ρητορική απόδειξη, 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σ’ αυτήν. Έτσι έμμεσα και ο 

σταγειρίτης προβαίνει μάλλον ακούσια σ’ έναν διαχωρισμό και κάνει λόγο για δύο 

όψεις της ρητορικής, αυτή που στηρίζεται στην ορθοέπεια και τη δικαιοσύνη έχοντας 

την ίδια κατεύθυνση με τη διαλεκτική και την κίβδηλη ρητορική του ψεύδους που 

αυτοσκοπός της είναι η διέγερση έντονων και μόνο συναισθημάτων για την 

κατάκτηση της νίκης που θα αποφέρει κέρδος.   

Αναγκαίο είναι να επισημανθεί επιπρόσθετα πως πέρα από το γεγονός ότι η 

διδασκαλία της «κλασικής» ρητορικής στηριζόταν στην εὕρεσιν (τη σύλληψη του 

θέματος), την τάξιν (η δομή του λόγου) και την λέξιν (τον τρόπος εκφοράς του 

                                                           
15

 Για την τέχνη του λόγου είχαν γράψει, Τισίας, Θρασύμαχος, Ισοκράτης και άλλοι.  Πβ. 
Αριστοτέλους, Ρητορική, 1354a – 1354b. 
16

 Αριστοτέλους, Ρητορική, 1355a. 
17

 Διαλεκτική εννοεί εκείνη τη μέθοδο συζήτησης που έχει ως κύριο στόχο την αναζήτηση της 
αλήθειας με ερωτωαπαντήσεις, μέθοδος γνωστή από τον Σωκράτη.  
18

 Χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό ἐνθύμημα: πρόκειται για βραχυλογικό συλλογισμό, που ανάλογα 
των δεδομένων στα οποία στηρίζεται, δίνει πιθανά και ασφαλή συμπεράσματα, αν τα περιστατικά 
στα οποία αναφέρεται είναι πράγματι ακριβή.  
19

 Αριστοτέλους, Ρητορική, 1356a. 
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λόγου)
20

, μεγάλη σημασία είχε και το μέταλλο της φωνής, η άρθρωση, η στάση και οι 

χειρονομίες του τεχνίτη του λόγου
21

. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τη ρητορική 

τέχνη ασκούσαν φυσικά μόνον άνδρες. Στη Μικρά Ασία τα πράγματα 

διαφοροποιούνται, καθώς οι πηγές αναφέρουν την Αρτεμισία Α΄, σατράπισσα της 

Αλικαρνασσού, σύμμαχο του Ξέρξη Α΄ στα 480 π.Χ.
22

. Έναν αιώνα αργότερα, η 

Αρτεμισία Β΄, όταν έκτισε προς τιμήν του συζύγου της Μαυσώλου το περίφημο 

Μαυσωλείο στην Αλικαρνασσό, διοργάνωσε  ένα διαγωνισμό ρητορικής με 

διάσημους σοφιστές της εποχής
23

, γεγονός που αποδεικνύει το μεγάλο σεβασμό που 

έτρεφε για την τέχνη αυτή. 

Ο ρητορικός λόγος αποκωδικοποιεί πραγματικότητες του παρελθόντος, αλλά 

ιδιαίτερα του παρόντος και του μέλλοντος. Η εξουσία που ασκεί εντάσσεται στην 

καθημερινότητα του πολίτη σε επίπεδο πολιτικής, επιστήμης, επικοινωνίας, 

συμπεριφοράς και πολιτισμού. Έχει τη δύναμη να σείει  οντολογικά και αξιολογικά 

τα θεμέλια της πολιτικής κοινωνίας και να μετασχηματίζει την ανθρώπινη βούλησή 

σε θεραπαινίδα αυτών που δίδασκαν την τέχνη του παραπλανητικού λόγου με κύριο 

στόχο το κέρδος. Ανατρέπεται έτσι η ισορροπία πραγματικού – λογικού με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται.  

Από την άλλη αυτοί οι ιδιωτικοί καθηγητές της ανώτατης εκπαίδευσης 

εκπαίδευαν άριστα με τη σοφία τους, έστω και με αδρά δίδακτρα, την αθηναϊκή 

νεολαία εδραιώνοντας την κυρίαρχη αντίληψη πως η πόλη αυτή αποτελεί το 

πρυτανείο της Ελλάδας. Εξάλλου ήταν αυτοί που το κίνημά τους ονομάστηκε 

ανθρωποκεντρικό, αφού ξεπέρασαν τις αφηρημένες «αιτίες» της δημιουργίας των 

προσωκρατικών μελετώντας τες με ζήλο και έφεραν στη θέση του υποκειμένου τον 

άνθρωπο με τα καθημερινά του προβλήματα. Για το ρήτορα λοιπόν δεν υπάρχει παρά 

η πειθώ η οποία προστίθεται στο λόγο και τον μεταπλάθει αποδεικνύοντας την 

πρωτεϊκή μορφή του.  

Συνοψίζοντας εύκολα εικάζουμε πως η ρητορική είναι προϊόν ανάγκης του 

ανθρώπου που  έχει αντιληφθεί τη δύναμη του λόγου και επιθυμεί με τον πλέον 

εύστοχο τρόπο να προβάλλει τις θέσεις του. Ο χαρακτήρας της είναι επικοινωνιακός, 

καθώς το άτοµο οφείλει  να οργανώσει τις σκέψεις και κατ’ επέκταση το λόγο του 

αποτελεσματικά για να ενημερώσει, αλλά κυρίως για να πείσει τον συνομιλητή του. 

Το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι στην πόλη - κράτος επηρεαζόταν από την 

ικανότητα του λόγου γι’ αυτό θεμέλιο της πολιτειακής δομής αποτελούσε η περίφημη 

ρήση στην εκκλησία του Δήμου «τίς ἀγορεύειν βούλεται». Δεν θα ήταν υπερβολή να 

ειπωθεί πως ο κορμός της αρχαίας δημοκρατίας και της αρχαίας σκέψης ήταν η 

Ρητορική. Τέλος, στην εποχή της άμεσης δημοκρατίας τα πάντα  εξαρτιόνταν από το 

λαό και ο ίδιος ο λαός αποφάσιζε στις συνελεύσεις ακούγοντας τις ομιλίες των 

ρητόρων· επομένως ήταν ουσιαστική ικανότητα η τέχνη «τοῦ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα 

πιθανὰ περὶ ἕκαστον», ώστε  οι συμβουλές στο πεδίο της πολιτικής να καθίστανται 

γόνιμες για το παρόν και το μέλλον της πόλης - κράτους. 

                                                           
20

 Οι μονόλογοι στις τραγωδίες της ίδιας χρονικής περιόδου έχουν όμοια δομή. Η ρητορική 
ουσιαστικά περιλαμβάνει πέντε µέρη και τη µνήµην και την ὑπόκρισιν. Αναμφισβήτητη η αξία και 
των πέντε, οι θεωρητικοί όμως επικέντρωσαν την προσοχή τους στα τρία πρώτα. 
21

 Στους ύστερους χρόνους η επιδεικτική ρητορική ήταν η κυρίαρχη. Πβ. Kennedy, G.A.1994:4. 
22

 Εκφώνησε δύο λόγους προς το Μαρδόνιο, Ηρόδοτος,  8.68, 102. 
23

 Γέλλ. Χ.18.3-7. Σούδ., βλ. λ. Θεοδέκτης και Ισοκράτης, Πβ Hornblower, S. 1982: 253, 258, 333-334· 
Δεν είναι γνωστό αν συμμετείχε αγώνες αυτούς και ο ρήτορας Ισοκράτης. 
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Στην Ιρλανδία υπάρχει μία πέτρα που όποιος την αγγίζει κερδίζει το χάρισμα του 

λόγου,  η πέτρα του Μπλάρνεϊ. Για να μπορέσει κάποιος να την αγγίξει απαιτείται  

ιδιαίτερη σωματική προσπάθεια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και μια άλλη πτυχή 

της ρητορικής που υπολανθάνει διαχεόμενη στα εγχειρίδια της τέχνης του λόγου: ο 

προφορικός λόγος για να μπορέσει να είναι πειστικός - αποτελεσματικός χρειάζεται 

μια διαρκή ψυχική  αλλά και σωματική εγρήγορση από τον ομιλητή.  
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II. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
 

Αυτό που με σιγουριά μπορεί να ειπωθεί είναι πως μεταξύ της φιλοσοφίας και 

της ρητορικής από την πρώτη στιγμή εδραιώθηκε μια ατμόσφαιρα καχυποψίας και 

δυσφορίας. Πράγματι,  η φιλοσοφία στο δρόμο για την αναζήτηση της Αλήθειας 

θέλησε να υπερκεράσει τη ρητορική. Ωστόσο η σύνδεσή της με το λόγο στην 

επιδίωξή της αυτή είναι αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα η τέχνη του λόγου να καταστεί 

γι’ αυτήν ταυτόχρονα εχθρός και φίλος. Ένας συνεκτικός εντούτοις ιστός, ένα γόνιμο 

πεδίο επαφής - διασταύρωσης υπολανθάνει ανάμεσα στους δύο κλάδους στην Αθήνα 

των κλασικών χρόνων. Εξάλλου για να γίνει δυνατή η ίδια η συγκρότησή τους ως 

διακριτά αντικείμενα, για να αυτοπροσδιοριστούν και να οριοθετηθούν ήταν 

αναπόφευκτη η μεταξύ τους έριδα.  

Ο Πλάτωνας με την κριτική του απέναντι στη ρητορική διευκόλυνε στην 

ανάδυσή της· βρισκόμαστε σε μια Αθήνα, που ούσα Πρυτανείο της Ελλάδας, είχε 

κυριολεκτικά συνωμοτήσει το σύμπαν προκειμένου η έντεχνη χρήση του λόγου να 

αποκαλυφθεί ως το σημαντικότερο προσόν για την νεολαία της πόλης. Η ματιά του 

γιου της Περικτιόνης, αλλά και γενικότερα των φιλοσόφων κάθε άλλο παρά φιλικά 

διακείμενη ήταν, με αποτέλεσμα το αντικείμενο της τέχνης αυτής να καλύπτεται με 

στρεβλώσεις. Έτσι, στο Γοργία με σαφήνεια αντιλαμβανόμαστε τις αντιλήψεις που 

επικρατούν για το τι συνιστά τη ρητορική της εποχής, αλλά και για τη φιλοδοξία της 

φιλοσοφίας να κόψει το νήμα ως νικήτρια στη σχετική αντιπαράθεση. Κανείς ωστόσο 

δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά στην  εργαλειακή δύναμη της τέχνης αυτής. 
Στο συγκεκριμένο διάλογο αποπειράται ο δάσκαλος του Αριστοτέλη να καταδείξει το 

πλάνεμα της μάζας από τους παραποιητές του λόγου φέρνοντάς τη αντιμέτωπη με την 

ἀρετή που προτείνει και επάξια εκπροσωπεί ο Σωκράτης.  

Παρά ταύτα ο αναγνώστης φαίνεται να πείθεται με το εντυπωσιακό χάρισμα του 

φιλοσόφου του δρόμου να κατατροπώνει τον αντίπαλό του με τις γνωστές 

σωκρατικές μεθόδους και όχι λόγω ολοκληρωμένης και με σαφήνεια ειπωμένης μιας 

αντιπρότασης από την πλευρά της φιλοσοφίας.  

Ο δρόμος της δικαιοσύνης ανοίγεται πιο φωτεινός στην Πολιτεία, όπου ο 

πλατωνικός δάσκαλος παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί ο πολίτης καλείται 

να επιλέξει τη συγκεκριμένη οδό της αρετής. Το σίγουρο είναι ότι η φιλοσοφία, όπως 

προκύπτει από τα δύο πλατωνικά κείμενα, θα μπορούσε να έχει στη φαρέτρα της ένα 

ισχυρό όπλο, την έντεχνη χρήση του λόγου. Μάλιστα στην Πολιτεία είναι διάχυτη η 

προτρεπτική διάθεση του γραφέα να στρέψει έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων με πιο 

κριτική σκέψη και έναν ηθικό-πολιτικό προσανατολισμό στη φιλοσοφία. Για να 

καταστεί αυτό δυνατό η τέχνη του βίου μετασχηματίζεται και γίνεται πιο προσιτή 

στους πλατωνικούς διαλόγους αφήνοντας στο παρελθόν τα πιο τεχνικά κείμενα της 

προσωκρατικής φιλοσοφίας. Ο ιστορικός Σωκράτης συνδράμει προς το 

μετασχηματισμό αυτό και συνάδοντας ταυτόχρονα το περίσσιο λογοτεχνικό ταλέντο 

του Πλάτωνα έχουμε αυτό το θαυμαστό αποτέλεσμα, η φιλοσοφία καθίσταται μια 

απίθανη, αλλά συνάμα καθημερινή απόλαυση για την ευρεία πλέον μάζα των πολιτών 

της Αθήνας.  

Η σύζευξη ρητορικής – φιλοσοφίας φαίνεται πλέον αναπόφευκτη, όπως δείχνει η 

επιμέλεια του Πλάτωνα να καταστήσει σαφείς τις απόψεις τους περί ηθικής και 

πολιτικής με πειστικά και έγκυρα επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα, η φιλοσοφία 

φαίνεται πως επιθυμεί να αξιοποιήσει δυναμικά τη ρητορική. Ακόμη και στους
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Νόμους
1
, ο έμπειρος αναγνώστης πιθανόν να μπορεί να οσμισθεί την παρουσία της 

στα χωρία εκείνα που ο νομοθέτης επιθυμεί να εξασφαλίσει την υπακοή στους 

νεότευκτους κανόνες των πολιτών με τη δύναμη της πειθούς, δηλαδή στα νομοθετικά 

προοίμια. Αναρωτιόμαστε δικαιολογημένα για το εσκεμμένο ή μη της συγκεκριμένης 

ενέργειας από ένα μεγάλο λογοτεχνικό ταλέντο, τον Πλάτωνα. Άραγε μήπως η 

ρητορική μετουσιώνεται σ’ ένα γόνιμο μέσο για να επικοινωνήσει ο φιλόσοφος μ’ 

ένα μεγαλύτερο σ’ έκταση κοινό, όπως ακριβώς τη χρησιμοποιεί ο πολιτικός για να 

επικοινωνήσει με τους συμπολίτες του; Αν αυτή τη σχέση φιλοσοφίας και ρητορικής 

καλύπτει ο φιλόσοφος, τότε σίγουρα η τέχνη της πειθούς είναι κομμάτι της τέχνης 

του βίου. Η σχέση αυτή γίνεται πιο κατάδηλη στον σταγειρίτη φιλόσοφο που 

ανενδοίαστα διερεύνησε την ουσία της ρητορικής τέχνης, ασχολούμενος 

συστηματικά με τους νόμους του επιχειρήματος.  

Δεν πρέπει να θεωρήσουμε τυχαία και την περίπτωση του Ισοκράτη που παρά το 

γεγονός ότι εντάσσεται, σύμφωνα με την ιστορία της γραμματολογίας, στην πλευρά 

της ρητορικής, ο ίδιος περιγράφει τη δική του απόπειρα με τον όρο φιλοσοφία. Ο 

γνωστός τεχνίτης του λόγου εύκολα μπορούμε να εικάσουμε πως ακλόνητα πιστεύει 

και στη διδακτική και πολιτιστική δύναμη του λόγου· θέλοντας και μη μεταβάλλεται 

σε φορέα της ηθικής της εποχής του χρησιμοποιώντας ως δεξαμενή τη φιλοσοφική 

παράδοση. Δρώντας με αυτή τη μέθοδο καταφέρνει να προσανατολίσει το κοινό στις 

καλύτερες κατά το δυνατόν για το μέλλον αποφάσεις προς το συμφέρον των πολλών.  

Επιπλέον πιστεύει πως με το επιδεικτικό λόγο του ισχυροποιεί τον πρακτικό 

χαρακτήρα της ρητορικής και ανοίγει έτσι το δρόμο από τη ρητορική στη φιλοσοφία. 

Όπως ομολογεί διδάσκει μια «ὁμολογουμένη ἀρετή
2
», δηλαδή αναπτύσσει την ηθική 

προοπτική της ρητορικής του παιδείας. Ακόμη είναι κοινός τόπος πως ο Ισοκράτης 

υπήρξε θιασώτης της όποιας πνευματικής κατάκτησης με εννοιολογικό εργαλείο τη 

Λογική και επίσης πρότεινε και εξάσκησε έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο 

εκπαίδευσης. Κατάφερε έτσι κατά γενική ομολογία να εκφράσει τη ρητορική του 

απλού πολίτη και τις αξίες της Αθήνας ιδωμένα σε ένα γνήσιο και αυθεντικό 

φιλοσοφικό πλαίσιο. Με αυτές τις σκέψεις αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε την 

απορία, αν πράγματι νομιμοποιείται η προβαλλόμενη διάκριση μεταξύ φιλοσοφίας 

και τέχνης της πειθούς. 

Ακολούθως μελετώντας τη δικαιοσύνη, που κατέχει υψηλή θέση στην 

αξιολογική κλίμακα της αθηναϊκής κοινωνίας την κλασική ιδιαίτερα εποχή, γίνεται 

αντιληπτό πως είναι δυνατόν να προσεγγίσει κανείς την αρετή αυτή μόνον, αν 

στηριχθεί ταυτόχρονα και σε ρητορικές και σε φιλοσοφικές πηγές. Συγκεκριμένα η 

δικαιοσύνη είναι ικανή να λειτουργήσει ως εκείνος ο άξονας πάνω στον οποίο θα 

ισορροπήσει η ηθική, που διατείνονται ότι κατέχουν οι φιλόσοφοι, με την πολιτική, 

που ισχυρίζονται ότι διδάσκουν οι ρήτορες. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Πολιτεία του 

Πλάτωνα και αφήνουν σ’ εμάς το περιθώριο να υποθέσουμε ότι η φιλοσοφία με τον 

υπολανθάνοντα ή μη ρητορικό χαρακτήρα της επιθυμεί να προσεγγίσει και να διδάξει 

πιο άμεσα τον αθηναίο πολίτη.  

Αλλά, αν παράλληλα στοχαστούμε και πάνω στο θέμα της ρητορικής και 

φιλοσοφικής παίδευσης του Λόγου θα αντιληφθούμε πως η έννοια αυτή κρύβει μέσα 

της και τη λογική άσκηση, όπως και την καλλιέργεια των αρετών. Δεν μπορούμε 

λοιπόν παρά να συμφωνήσουμε με την άποψη πως η καλή χρήση του λόγου, η 

φιλοσοφική παίδευσή του είναι η βάση για την έμπρακτη θεμελίωση της ρητορικής 

                                                           
1
 Πλάτωνος, Νόμοι, 718a6-723b2 και 857c1-e7. 

2
 Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 84. 
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παιδείας
3
. Συνυφαίνεται λοιπόν με τη θέση πως μόνο μέσω της τέχνης του βίου, που 

αποδεδειγμένα έχει πρακτικό και ηθικό προσανατολισμό, προχωρούμε στην τέχνη της 

πειθούς. Ο προσανατολισμός αυτός τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι οι σκοποί της 

φιλοσοφίας στοχεύουν στον άνθρωπο, ως άτομο και ως πολίτη. Και κανείς άλλος 

παρά ο φιλόσοφος διαχρονικά είναι αυτός που υποδεικνύει αρχές και αξίες 

καθοδηγώντας ορθά την πράξη, αυτός που προτείνει τρόπους οργάνωσης της 

κοινωνίας εξασφαλίζοντας την αρμονία – δικαιοσύνη, ώστε να κατακτηθεί η 

ευδαιμονία με μια προϋπόθεση, την αυτάρκεια. Ο πρακτικός προσανατολισμός της 

επιστήμης των επιστημών είναι αναμφισβήτητος.  Αυτή η θέση εδραιώνεται σαφώς 

στη νέα τροπή που πήρε η φιλοσοφία τον 5
ο
 αιώνα, όπου η πνευματική κυριαρχία της 

Ελλάδας δεν αμφισβητείται από κανένα. Ο φιλόσοφος μπροστά στις πολιτικές 

μεταβολές της συγκεκριμένης εποχής δεν μπορούσε να έχει τη θέση του απλού 

παρατηρητή· όφειλε να διεκδικήσει τη θέση που δικαιωματικά του ανήκε στο 

εσωτερικό πια της δημοκρατικής πολιτείας και στο εγχείρημα αυτό επικουρικά θα 

δρούσε ο Λόγος.  

Η ρητορική επομένως αφορούσε τους φιλοσόφους. Έτσι καμία φιλοσοφική σχολή 

δεν υπήρχε που στο αναλυτικό της πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονταν η ρητορική 

διδασκαλία. Από την άλλη οι φιλοσοφικές σκέψεις – θέσεις δεσπόζουν στη σκέψη 

των ρητόρων. Αυτός που εγκαινίασε και θεμελίωσε, ίσως ακούσια, το διάλογο μεταξύ 

φιλοσοφίας και ρητορικής, δεν είναι άλλος από τον Πλάτωνα
4
. Έξαλλου και ο 

επιφανής μαθητής του, ο νοῦς της Ακαδημείας, ο Αριστοτέλης σκιαγραφεί τον καλό 

πολιτικό και ρήτορα εμφανίζοντάς τον να είναι κάτοχος της πραγματικής γνώσης του 

καλού, του δικαίου, του κοινού συμφέροντος, για να υπάρξει πρακτικό αντίκτυπο στη 

συγκρότηση του νόμου. Για την τέτοιου τύπου καθοδήγηση της ψυχής προς τη γνώση 

και την ηθική απαιτείται η εκπαίδευση στη ρητορική φιλοσοφία. Ο θεμέλιος λίθος για 

την ορθή καθοδήγηση της πολιτείας και το ὀρθῶς κυβερνᾶν είναι σίγουρα η 

φιλοσοφία, για να καταστεί ικανός ο εκάστοτε κυβερνήτης να πείσει τους πολίτες για 

ό,τι είναι δίκαιο, αγαθό και συμφέρον.  

Αν επομένως η φιλοσοφία αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός καλού 

και πειστικού ρητορικού λόγου τότε σίγουρα αποτελεί και προϋπόθεση για την 

ευτυχισμένη ζωή, που όπως διατείνεται ο Αριστοτέλης και άλλοι φιλόσοφοι πριν από 

αυτόν, είναι ο διακαής πόθος όλων των ανθρώπων, τό ἀκρότατον πάντων τῶν 

πρακτῶν ἀγαθῶν. Με ευκολία είναι δυνατόν να υποστηριχτεί πως η επιστήμη του 

σοφῶς σκέπτεσθαι και αυτή  του εὖ λέγειν, συναντώνται, συνυφαίνονται και 

επαναπροσδιορίζονται μέσα στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της Αθήνας του 

5ου και 4ου αιώνα
5
.  

Αν επανέλθουμε στον Πλάτωνα και συγκεκριμένα στρέψουμε την προσοχή μας 

και πάλι στην Πολιτεία και στους Νόμους, με μια πιο επισταμένη εξέταση θα 

εμπεδωθεί η άποψη πως ο φιλόσοφος παραθέτει επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται 

με τη δικαιοσύνη. Αν επιμείνουμε, και στο καλά δομημένο κείμενο εξετάσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα επιχειρήματά του, θα διαπιστώσουμε πως στόχος 

του είναι, χρησιμοποιώντας πειστικό λόγο, να παρακινήσει το κοινό να επιλέξει το 

δίκαιο τρόπο ζωής
6
. Εκμεταλλευόμενος το αναγνωρισμένο λογοτεχνικό ταλέντο του 

                                                           
3
 Pernot, L. 2005: 94-96. 

4
 Πλάτωνος, Φαίδρος, 273e. Πβ. Pernot, L. 2005:91. 

5
 Σύγχρονοι μελετητές, Πβ. Schiappa, Ε. 1990, 1991: 12, θεωρούν ότι η  ρητορική ως διακριτός κλάδος 

γνώσης αποτελεί μια επινόηση του 4ου αιώνα, του Πλάτωνα.   
6
 Πβ. Yunis, Η. 1996: 77-98. 
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επιχειρεί να εξοικειώσει ακόμη και τον έμπειρο ακροατή σε μια νέα θεώρηση της 

φιλοσοφίας, σε μια ρητορική φιλοσοφία.  

Αλλά και στον Γοργία τα όρια δράσης της φιλοσοφίας και της ρητορικής είναι 

δυσδιάκριτα. Η εμπειρική πραγματικότητα είναι το πεδίο γνώσης του ρήτορα, η 

πειστικότητα όμως των λόγων του, των ψευδών και απατηλών συγκεκριμένα λόγων, 

ανάγεται στην αρχαϊκή ποίηση και εντοπίζεται κυρίως στην Θεογονία του Ησίοδου
7
. 

Δεν είναι γέννημα των τυχοδιωκτών, όπως θέλει να τους παρουσιάσει ο Πλάτωνας, 

ρητόρων. Στον ίδιο διάλογο η παρουσία του φιλόδοξου πολιτικού Καλλικλή και η 

ένταση με την οποία υπερασπίζεται τις σχετικές θέσεις του δίνει αφορμή να θιγεί ένα 

φλέγον θέμα, η ηθική προοπτική της ανδρείας. Η κατάδηλη ανάγκη συνύπαρξης της 

πολιτικής φιλοσοφίας με τον ρητορικό λόγο θα αποσαφηνίσει τα σκοτεινά σημεία, θα 

βγάλει από τη σύγχυση την κοινωνία, ώστε να καταστεί δυνατός ο διάλογος ανάμεσα 

στην ηθική φιλοσοφία και τη ρητορική, ιδιαίτερα της πολιτική και να επιτευχθεί η 

ηθική ανάταση των πολιτών. Η ουσία όλων έγκειται στο γεγονός ότι η 

αλληλεπίδραση των δύο επιστημών είναι μια πραγματικότητα στην δημοκρατική 

Αθήνα των κλασικών χρόνων και αποτελεί μια αθηνοκεντρική σύλληψη
8
. 

Παρατηρώντας καλύτερα και το Ελένης Εγκώμιον
9
 του Γοργία διαπιστώνουμε 

την επίδραση της φιλοσοφίας στη ρητορική και στο εξής χωρίο: «και για να 

αντιληφθεί κανείς ότι η πειθώ, όταν προστεθεί στο λόγο, προκαλεί και στην ψυχή την 

εντύπωση που θέλει, πρέπει να μελετήσει, πρώτον, τα λόγια των φυσικών φιλοσόφων οι 

οποίοι, αντικαθιστώντας τη μια πεποίθηση με την άλλη, απορρίπτοντας τη μια και 

εφαρμόζοντας την άλλη, καθιστούν τα απίστευτα και άδηλα φανερά στα μάτια της 

πίστης · δεύτερον, τους υποχρεωτικούς στους δικαστικούς αγώνες λόγους, όπου ένας με 

τέχνη γραμμένος λόγος τέρπει και πείθει ένα μεγάλο πλήθος, κι ας μη λέει την αλήθεια· 

και τρίτον, τους διαγωνισμούς των φιλοσοφικών λόγων, στους οποίους φανερώνεται, 

μεταξύ άλλων, ότι η ταχύτητα της σκέψης κάνει ευμετάβλητη την πίστη σε μιά 

πεποίθηση». Για το συγκεκριμένο χωρίο χαρακτηριστικά σημειώνει ο W. Κ. C. 

Guthrie
10

: «τα τρία παραδείγματα πειστικού λόγου που αναφέρει εδώ ο Γοργίας 

δείχνουν καθαρά πώς η διδασκαλία των Σοφιστών αναδύθηκε μέσα από τη ζωή και τη 

φιλοσοφία της εποχής τους». Η συνομιλία του σοφιστή με την φιλοσοφία είναι βαθιά, 

όπως καταφαίνεται στο χωρίο, όμως ο Γοργίας, λόγω της φαινομενικής, ας μας 

επιτραπεί να πούμε, αντιπαράθεσης της φιλοσοφίας με τη ρητορική, καταφέρνει με το 

προσωπικό του απαράμιλλο ύφος να φέρει στο φως μόνο την αποτελεσματικότητα 

των ποιητικών μέσων. Τότε και ο Πλάτωνας βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία και ενώ 

δεν υφίσταται κατάδηλη διάκριση μεταξύ των δύο, φέρνει στην επιφάνεια τον 

επίπλαστο διαχωρισμό των δύο επιστημών. 

Έγινε λοιπόν αντιληπτό πως στη θεωρία που καταπιάνεται με την ελληνική 

ρητορική υπολανθάνουν φιλοσοφικές προεκτάσεις που κίνησαν το ενδιαφέρον τόσο 

των σοφιστών, όσο και του Πλάτωνα. Μάλιστα ο φιλόσοφος θεωρεί τη διαλεκτική 

του φιλοσοφία ως καλή ρητορική, υποκατάστατο έναντι της κακής
11

.  Εξάλλου η 

τέχνη των λόγων ο μαθητής του Σωκράτη θέλει να καταστήσει φανερό ότι δεν 

αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Γοργία και της παρέας του. Επιπρόσθετα 

υποστηρίζει ότι, όταν γίνεται σωστή χρήση της, βασισμένη στο δίκαιο και την 

                                                           
7
 Σπαθάρας, Γ.Δ. Τάτση, Α. 1998: 67 κ.ε. 

8
 Πβ. Schiappa, Ε. 1990: 457-70. 

9
 Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον, 13. Επιμέλεια-Μετάφραση: Π. Καλλιγάς. 

10
 Guthrie, W. Κ. C. 1967: τ. 3, 51. 

11
 Guthrie, W. Κ. C. 2003: 542. 
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αλήθεια, η ρητορική συμπίπτει με τη φιλοσοφία
12

. Εξάγεται επομένως το 

συμπέρασμα πως με την κολακευτική δύναμη του λόγου που δεν έχει ως έρεισμα τη 

δικαιοσύνη και την αλήθεια, ο πολίτης εξαπατάται· όταν η εξαπάτηση αυτή γίνει 

φανερή αρκείται να μην ασκήσει αυτοκριτική για την απειρία του στην τέχνη του 

λόγου και φτάνει να μέμφεται τον ίδιο τον Λόγο.  

 
  

                                                           
12

 Πλάτων, Φαίδρος, 278b-d. Πβ. Φαίδων, 90d κε. 
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III. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ 
 

Πρώτος στόχος της σοφιστικής ήταν η διδασκαλία της 

ρητορικής
1
, καθώς δίδασκαν στον πολίτη πως να υπερασπίζεται τις ιδέες του στις 

συνελεύσεις ή και στις δικαστικές αίθουσες και εν γένει να είναι ικανός να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας δημόσιας ομιλίας. Ο ομιλητής έπρεπε δηλαδή να 

καταστεί ικανός να πείσει το ακροατήριό του με τον αναλυτικό και γοητευτικά 

δοσμένο λόγο του, καθώς και για το ότι τα λεγόμενά του είναι τα πλέον σωστά για 

την περίσταση και δίκαια. Αυτή η σύνδεση της σοφιστικής με τη ρητορική οδήγησε 

στην αποδοκιμασία της δουλεύτρας της πειθούς τόσο από ηθική, όσο και από 

παιδαγωγική άποψη.  Ο Πλάτωνας αρνείται να τη χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη, 

θεωρώντας ότι πρόκειται για μια απλή εμπειρία – ικανότητα και ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται αθέμιτα μέσα στη δαιδαλώδη πολιτική σκηνή. Ο ρήτορας δεν έχει 

γνώση για το θέμα που πραγματεύεται, αλλά μόνο γνώμη και έτσι ακόμα και ακούσια 

οδηγείται στο μονόδρομο της απάτης.  

Πιο αναλυτικά ο γιος της Περικτιόνης πίστευε πως κάθε εξήγηση των φαινομένων 

είναι δυνατή να επιτρέπει ελευθερία στη σκέψη για την ύπαρξη ενός αιώνιου και 

αμετάβλητου όντος που στέκει πάνω από αυτά. Οι σοφιστές από την άλλη 

καταφεύγουν στο σκότος τοῦ μὴ ὄντος ερχόμενοι σε αντίθεση με τους φιλοσόφους 

που είναι αφιερωμένοι στη φύση  τοῦ  ὄντος.
2 Διαμορφώνεται εκ τούτου από τον 

φιλόσοφο μια στάση  απέναντι στη ρητορική εξαιρετικά εχθρική, άμεσα 

καταγγελτική στον Γοργία, σατιρική με έντονη ειρωνεία στον Μενέξενο και κάπως 

μετριοπαθής στον Φαίδρο, αλλά φαινομενική. Από την άλλη με μεγάλη καχυποψία 

και αρνητικά συναισθήματα έβλεπε την αθηναϊκή νεολαία να καταφεύγει στους 

εμπόρους, κατά τον Σωκράτη, της γνώσης προκειμένου να καταστήσουν οι 

τελευταίοι τους φιλόδοξους πολιτικάντηδες ικανούς να σταθούν στο πολιτικό βήμα 

και στα διάφορα ακροατήρια στον Δήμο ή στα δικαστήρια. Εκείνο που όμως σίγουρα 

δεν μπορούσε να χωνέψει ήταν τα ακριβά διδασκαλία για να διδαχθούν τη Σοφιστική 

ρητορική.  

Το μένος του Πλάτωνα κατά των σοφιστών είναι τέτοιο που στον Σοφιστή 

δίνονται επτά μειωτικοί ορισμοί που περιγράφουν τους δασκάλους της ρητορικής, 

εκφράζοντας παράλληλα και ειδικότερες πλευρές της σοφιστικής ρητορικής. 

Επιπλέον τους αποκαλεί, «πληρωμένους κυνηγούς πλούσιων νέων, έμπορους αρετής, 

πωλητές αγαθών που οι ίδιοι τα κατασκευάζουν για τους πελάτες τους, εραστές των 

ερίδων και παραχαράκτες της φιλοσοφίας βασιζόμενοι στις γνώμες και τα φαινόμενα 

παρά στην πραγματικότητα»
3
. Το βέβαιο είναι πως οι ρήτορες επιδίωκαν διακαώς να 

πετύχουν έναν στόχο, τη νίκη στη συζήτηση με κάθε μέσο· έτσι χρησιμοποιούσαν 

διφορούμενες εκφράσεις και ένα είδος λογικής μονομαχίας που διεξάγεται με 

ερωτοαπαντήσεις. Προβάλλοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα ως κάτι το 

υποκειμενικό έφερναν σύγχυση σε θέματα ηθικής που επεξεργάζονταν ο Πλάτωνας 

και ο μαθητής του ο Αριστοτέλης.  

Η βασική κατηγορία κατά της ρητορικής ήταν ότι δεν πρόκειται για σοβαρή και 

έντιμη δραστηριότητα. Η πανουργία, οι άνευ περιεχομένου λέξεις, αλλά ιδιαίτερα τα 

φραστικά πυροτεχνήματα καταντούν τον πολίτη έρμαιο προκατειλημμένων κρίσεων, 

                                                           
1
 Πβ. Kerferd, G.B. ό.π., 4,5. 

2
 Πλάτωνος, Σοφιστής, 254a.  

3
 Πλάτωνος, Σοφιστής, 231d, 223b. 



50 
 

καθώς επηρεάζεται από αυτές τις απατηλές μεθόδους. Εκείνο που πραγματικά 

εξόργιζε το μαθητή του Σωκράτη ήταν ότι η τέχνη της πειθούς αδίστακτα υποτιμά τη 

λογική και την όποια δύναμη μπορεί να έχει η αυτόνομη σκέψη. Οι δάσκαλοι αυτοί 

υπερεκτιμούν  τη δύναμη του λόγου, αγγίζοντας μόνο την εξωτερική πλευρά των 

ζητημάτων. Δεν μάχονται για την αλήθεια, αλλά μόνο για το αληθοφανές –πιθανό, το 

«εἰκός». Ο χωρίς ηθικούς φραγμούς πειθαναγκασμός που ασκούν οδηγεί στην  

εξύμνηση της δύναμης των λέξεων.  

Βέβαια στο σημείο αυτό θα ήταν αναγκαίο να επισημανθεί πως το ζήτημα της 

πειστικότητας των ψευδών λόγων ανάγεται στην Οδύσσεια και μάλιστα σ’ εκείνο το 

σημείο που ο πολυμήχανος στο λόγο Οδυσσέας αφηγείται ψευδείς ιστορίες 

καλυμμένες με περισσή πειστική αληθοφάνεια
4
. Παρατηρούμε πως στο συγκεκριμένο 

χωρίο η πειστικότητα του ψεύδους συνδέεται με την αληθοφάνεια, παρασιτεί εις 

βάρος της αλήθειας και τελικά η πειστικότητά του πηγάζει από την ομοιότητα με την 

πραγματικότητα. Αλλά και στην ησιόδεια Θεογονία εντυπωσιάζουν στο προοίμιο τα 

λόγια των Μουσών: «κι αυτά τα λόγια πρώτα μου αφηγήθηκαν οι Μούσες οι Ολύμπιες, 

οι κόρες του Δία του Αιγίοχου: πως εμείς οι αγριοβοσκοί, οι ξεδιάντροποι, που είμαστε 

μόνο κοιλιές, ξέρουμε ψέματα πολλά να λέμε που μοιάζουν με αλήθειες, αλλά ξέρουμε, 

αν το θέλουμε να λέμε και την αλήθεια»
5
. Ο Γοργίας, ως ρήτορας ακριβώς αυτό το 

θέμα έθιγε, οι άνθρωποι αδυνατούν να έχουν απρόσκοπτη προσέγγιση στην εμπειρική 

πραγματικότητα, καθώς δεν διαθέτουν ικανή μνήμη για το παρελθόν, ορθή κρίση για 

το παρόν και δυνατότητα πρόβλεψης για το μέλλον.  

Εύλογο είναι να δημιουργηθεί ο εξής προβληματισμός: γιατί τον γιο της 

Περικτιόνης δεν τον απασχολεί τόσο το ψεύδος και ο απατηλός λόγος στον Ησίοδο 

και μαίνεται, όταν έρχεται η ώρα να αποφανθεί πάνω στο ζήτημα της ρητορικής 

τέχνης. Την απάντηση σ’ αυτόν τον προβληματισμό, ίσως θα ήταν συνετό να την 

αναζητήσουμε και στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής και κυρίως στην 

θανατική εκτέλεση του γεροδιδασκάλου· εξάλλου δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο 

Σωκράτης  παρουσιάζεται από τον Αριστοφάνη στις Νεφέλες ως Σοφιστής, ιδιοκτήτης 

φροντιστηρίου που διαφθείρει τους νέους, καθώς τους διδάσκει πώς να μετατρέπουν 

τον άδικό λόγο σε δίκαιο. Επομένως τονίζουμε και πάλι ότι το μένος του Πλάτωνα 

στη ρητορική οφείλεται και στο ότι στη δίνη της ενεπλάκη ο αγαπημένος του 

δάσκαλος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να εικάσουμε πως η αμείλικτη κριτική στην 

τέχνη του λόγου οφείλεται στην ουσία σε παράπλευρες απώλειες, αφού η αφορμή 

ήταν σε προσωπικό επίπεδο. 

Θα ήταν συνετό ακόμη να τονίσουμε τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα 

στον πεζό και τον ποιητικό λόγο, καθώς ήδη έχει επισημανθεί η δυναστική επιβολή 

αυτού, που ενυπάρχει τόσο στον Όμηρο, όσο στον Ησίοδο και φυσικά στον ρήτορα 

από τους Λεοντίνους. Με τον τρόπο αυτό θα τεκμηριώσουμε πληρέστερα την άποψη 

που ήθελε τον Πλάτωνα εχθρό των ρητόρων και της κολακικής αποκλειστικά 

ρητορικής. Χαρακτηριστικά η ιδεολογία του Γοργία φανερώνεται στη φράση: «ο 

λόγος είναι ένας μεγάλος δυνάστης, που ενώ έχει το πιο μικρό και αφανές σώμα, 

επιτελεί τα έργα τα πιο θεϊκά · γιατί μπορεί και το φόβο να σταματήσει και τη λύπη να 

διώξει και χαρά να προκαλέσει και τον οίκτο να αυξήσει. Και θα δείξω ότι έτσι είναι 

αυτά.  Αλλά πρέπει να το δείξω στους ακροατές μου και μέσω της πεποίθησης · θεωρώ 

και ονομάζω όλη την ποίηση λόγο που έχει μέτρο». Εδώ υποστηρίζεται με τον πλέον 

εμφατικό τρόπο πως ναι μεν η ποίηση επιδρά στο συναίσθημα των ανθρώπων, αλλά 

                                                           
4
 Οδύσσεια, τ. 203: «ἴσκε ψεύδεα πολλά λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα». 

5
 Ησιόδου, Θεογονία, 28-29. 
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αυτό δεν είναι μόνο δικό της προνόμιο, καθώς η ποίηση κατ’ ουσία είναι λόγος με 

μέτρο
6
.  Δικαιολογημένα λοιπόν ο Αριστοτέλης

7
 επισημαίνει πως το ποιητικό ύφος 

του Λεοντίνου ρήτορα είναι προϊόν ανάγκης, ώστε να εδραιωθεί ο 

πρωτοεμφανιζόμενος έντεχνος πεζός λόγος. 

Έγινε φανερό πως η ρητορική ποδηγετεί τα συναισθήματα των ακροατηρίων και 

έχει τεράστια σημασία στην άσκηση πολιτικής επιρροής
8
. Αυτή η διαπίστωση δεν 

ανήκει επομένως στον Πλάτωνα και ας παρουσιάζει με μελανά χρώματα τον 

Θρασύμαχο να γητεύει τα ακροατήρια εγείροντας τα δέοντα, για τον ομιλητή, 

συναισθήματα
9
. Υπομένει ωστόσο ο φιλόσοφος το γεγονός πως και στον Όμηρο ο 

Οδυσσέας είναι σε θέση να λέει ψεύδη ἐτύμοισιν ὁμοῖα· δεν δείχνει τις ίδιες ωστόσο 

αντοχές, όταν και οι ρήτορες στα χρόνια του διεκδικούν τη θέση του δασκάλου της 

πολιτικής στην αθηναϊκή δημοκρατία και προσπαθεί με κάθε μέσο να εμφανίσει την 

ανύπαρκτη διάκριση μεταξύ φιλοσοφίας και ρητορικής στην εποχή του ως δεδομένη.  

Ο έντεχνα δοσμένος λόγος λοιπόν και στον Όμηρο και στον Ησίοδο δεν μπορεί 

να ταυτισθεί με την πραγματικότητα, αλλά όπως και στον Γοργία, μπορεί να πλάσει 

την πραγματικότητα και να καταστεί είδωλο αυτής. Εργαλείο της πειθαναγκαστικής 

δύναμης της τέχνης της πειθούς καθίστανται τα εἰκότα, που όπως παρατηρεί ο 

σταγειρίτης είναι πιο πειστικά από τους ίδιους τους μάρτυρες, οι οποίοι για 

προσωπικό όφελος μπορεί να ψευδομαρτυρήσουν
10

. Αποτελούν επομένως το 

καλύτερο όπλο εξαπάτησης. Ο δυνάστης λόγος, τα εργαλεία του και οι σχέσεις του με 

την πολιτική και τους πολίτες είναι μια πραγματικότητα με διαχρονικότητα· είναι 

επομένως δυνατόν μια μέρα του 399 μ.Χ. μετά τη θανατική εκτέλεση του Σωκράτη 

και όταν πλέον οι ρήτορες απαιτούν ξεκάθαρα μερίδιο στο αθηναϊκό εκπαιδευτικό 

σύστημα ιδιωτικού χαρακτήρα, ο Πλάτωνας να ξεσπά και να ξεκινά έναν ανένδοτο 

αγώνα, ασκώντας δριμεία κριτική όχι στην έντεχνη χρήση του λόγου, αλλά στους 

δασκάλους αυτής και στον τρόπο με τον οποίο ασκούν την τέχνη τους.  

Από την άλλη ο γιος του Αρίστωνα ευθαρσώς δηλώνει την άποψή του εν γένει 

για τη ρητορική, απαντώντας στην κριτική κατά του Σωκράτη που άσκησε ο γνωστός 

ρήτορας Ισοκράτης· αφορούσε στο θέμα της ηθικής συμπεριφοράς και στην αναγωγή 

αυτής σε επιστήμη. Έτσι ανενδοίαστα ισχυρίζεται ότι πρόκειται για εμπειρία της 

κολακείας του αμαθούς όχλου
11

. Στόχος λοιπόν και πάλι ήταν ο ρήτορας και 

συγκεκριμένα ο Ισοκράτης· δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας και η επιθυμία 

του να προετοιμάσει το κατάλληλο κλίμα για την ίδρυση της Ακαδημίας, ως αντίπαλο 

δέος στη σχολή του ρήτορα.  

Επιπρόσθετα και ο Μενέξενος πλάθεται πιθανόν από τους πολιτικούς λόγους, 

ιδιαίτερα του Λυσία και του Ισοκράτη, που είχε κατά νου ο Πλάτωνας, αλλά και 

άλλων ρητόρων της εποχής. Αποφασίζει να ανακατέψει κυριολεκτικά τετριμμένες 

σκέψεις και στερεότυπες φράσεις ρητόρων μιμούμενος και την έντεχνη χρήση του 

λόγου του Περικλή. Δεν είναι γνωστό τι είχε κατά νου ο μεγάλος φιλόσοφος, ίσως 

απλά ήθελε να δείξει την αποστροφή του προς τη δουλεύτρα της πειθούς, πάντως 

χρησιμοποιεί αναίτια και με υπερβολικό τρόπο το πλήθος των μορίων της αττικής 

                                                           
6
 Πβ. Αλεξίου, Ε. 2005: 187 κ.ε. 

7
 Πβ. Αριστοτέλης, Ρητορική 1404a 24-27. «κι επειδή οι ποιητές, κι όταν ακόμα έλεγαν ασήμαντα 

πράγματα, εξαιτίας του λεκτικούς τους φαίνονταν πως γίνονταν ένδοξοι, γι’ αυτό πρώτα πρώτα 
δημιουργήθηκε το ποιητικό ύφος, όπως του Γοργία» . 
8
 Πβ. Hunter, V. 1986: 144, 412-29. 

9
 Πβ. Πλάτων, Φαίδρος 267c9-d1. 

10
 Αριστοτέλης, Ρητορική 1376a 19-23. 

11
 Πλάτων, Γοργίας, 462b-463a. 
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γλώσσας (δή, τοι, μέντοι, οὖν κ.λπ.) με ένα μόνο σκεπτικό, να συμπληρώνουν τον ήχο 

ανεξάρτητα από τη χρεία τους· αποπειράται έτσι να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και 

να αιτιολογήσει τα αναιτιολόγητα. Ανενδοίαστα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 

προβαίνει επίσης στη γραφή και ενός «επιταφίου λόγου
12

» στον οποίον εγκωμιάζει 

τους νεκρούς στον πόλεμο Αθηναίους, έχοντας στο μυαλό του τον περίφημο επιτάφιο 

του Περικλή. Καταφέρνει και κατασκευάζει έναν τελείως παράδοξο ρητορικό λόγο 

αναμιγνύοντας την αλήθεια και το ψεύδος, την κρίση και την ακρισία. Γεννιέται υπό 

αυτές τις συνθήκες και βρίθει ειρωνείας προς τη τέχνη του Λόγου ο Μενέξενος.  

Εκείνο πάντως που ίσως δεν μπορούσε να χωνέψει ο μαθητής του Σωκράτη ήταν 

πως, όταν οι ρήτορες κάνοντας χρήση της δύναμης του λόγου, εξαπατούσαν τον 

αθηναίο πολίτη, τότε αυτός απογοητευμένος κατηγορούσε την τέχνη του λόγου και 

όχι την ανικανότητα του να αντιληφθεί το ψεύδος. Έτσι στρεφόταν αρχικά εναντίον 

αυτών που θεωρούσαν τους εαυτούς τους κατόχους της ρητορικής πιστεύοντας πως 

και ο Σωκράτης κατέχει αυτή την ικανότητα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν 

μπορούσαν και οι δύο μεγάλοι φιλόσοφοι να παρατηρούν αγόγγυστα
13

 τους τεχνίτες 

του λόγου να χρησιμοποιούν σοφίσματα, όπως αυτό της λήψης του αιτουμένου
14

 και 

να θεωρούν δεδομένο αυτό που όφειλαν να αποδείξουν· ταυτόχρονα να γίνονται 

πειστικοί και αρεστοί από το αθηναϊκό κοινό. 

Έγινε ως τώρα με σαφήνεια κατανοητό πως ο Πλάτων σε όλους τους τόνους και 

με όλα τα μέσα χλευάζει τη ρητορική της κολακείας. Επιτίθεται στους σοφιστές, τους 

δασκάλους της τέχνης της πειθούς και από τον Γοργία και τον Μενέξενο ως τον 

Φαίδρο, μεταβάλλεται σε διώκτη των ρητόρων είτε καταγγέλλοντας, είτε 

σατιρίζοντας.  Αυτό το μένος και η αδιάκοπη πάλη κατά της έντεχνης χρήσης του 

λόγου μπορεί να εξηγηθεί για τη σφοδρότητά του, αν θεωρήσουμε απόλυτα ειλικρινή 

την πεποίθησή του ότι η ηθική ανάταση της πολιτείας μπορεί να στηριχθεί στη γνώση 

της αλήθειας και τη δικαιοσύνη. Διαφορετικά είναι δύσκολο να κατανοηθεί, αν απλά 

θεωρηθεί μια πολεμική εναντίον των ηθικών κυρίως αυτουργών, της θανατικής 

εκτέλεσης του γεροδιδασκάλου ή εναντίον αυτών που διεκδικούσαν το ρόλο του 

δασκάλου της πολιτικής από τους φιλοσόφους. Με σιγουριά θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι ο φιλόσοφος βαθιά πιστεύει, ως καλός μαθητής του Σωκράτη, πως 

μόνον η επιστήμη, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η αρετή δηλαδή η τέχνη του βίου, η 

φιλοσοφία είναι  το μοναδικό εργαλείο για να οδηγήσει τους Αθηναίους στην 

αλληλεγγύη, στη συλλογικότητα, στην υπεροχή της πόλης έναντι του ατόμου και όχι 

η κολακεία και η φαινομενικότητα ή τα απατηλά ψεύδη ή οι αμετροεπείς 

μεγαλοστομίες που κατά τον γιο της Περικτιόνης συνθέτουν τη ρητορική τέχνη.  
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 Δίνει το σχήμα ενός «Επιταφίου λόγου» καθώς τον άκουσε από τον Σωκράτη πως τον συνέτασσε η 
Ασπασία ως ρητορική άσκηση. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο του αυτοσχεδιασμού και της συγκόλλησης 
υπολειμμάτων από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλή. Πβ. Kahn, Charles H. 1963: 220-34. 
13

 Ξενοφώντος, Απομνημονεύματα, 4, 6, 1.   
14

 Πβ. Πλάτων, Πρωταγόρας, 324a-c. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 

ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΓΟΡΓΙΑ 

I. ΓΟΡΓΙΑΣ, Ο ΡΗΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΟΝΤΙΝΟΥΣ 
 

Ο Γοργίας, δάσκαλος της ρητορικής, ήταν σύγχρονος του Τεισία, εμπνευστή και 

δασκάλου της συστηματικής ρητορικής. Οι δύο συμπατριώτες επισκέ-                  

φθηκαν την Αθήνα το 427 σε αποστολή πρεσβείας για τους

Λεοντίνους
1
. Χαρακτηριστικό και των δύο ήταν ότι χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα 

που βασίζονταν στο πιθανό
2
. Ο Γοργίας, μαθητής του Εμπεδοκλή

3
, παρά το γεγονός 

ότι ήταν λίγα χρόνια νεότερός του, έδειξε λόγω της επιρροής του δασκάλου του 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τέχνη της πειθούς και την ιατρική. Επιπρόσθετα είναι ο 

δημιουργός εγχειριδίων της ρητορικής και η κύρια μέθοδος διδασκαλίας του 

βασίζονταν στην από στήθους μάθηση
4
. Δύο ρητορικά του κείμενα σώζονται και 

καταδεικνύουν τον ικανό ρήτορα που μπορεί να υπερασπίζεται δύσκολες υποθέσεις, 

το Ελένης εγκώμιον και η Υπέρ Παλαμήδους απολογία· με τα έργα αυτά έδωσε ένα 

πολύ χρηστικό εργαλείο για μελέτη στους μαθητές του, το οποίο μέσω της 

απομίμησης και της απομνημόνευσης καθίσταται κτήμα αυτών. Θα άξιζε να 

τονίσουμε και τον απαγωγικό συλλογιστικό τρόπο του ρήτορα, καθώς και το γεγονός 

ότι ο πεζός του λόγος βρίθει ποιητικών στοιχείων, παράγοντας έτσι ένα νέο έντεχνο 

ύφος. 

Συγκεκριμένα ο δυναστικός λόγος αναδεικνύεται στη γοργίεια ρήση,  «η τέχνη 

της πειθούς ξεπερνά όλες τις άλλες και είναι ασύγκριτα καλύτερη, επειδή όλα τα κάνει 

δούλους της με εκούσια υποταγή και όχι με βία
5
». Η ρητορική του δεν περιορίζεται 

στη μορφή και το ύφος, αλλά κατά βάση ασχολείται με την ουσία των λεγομένων 

του. Έτσι αβασάνιστα διαδόθηκε η πίστη πως η αλήθεια είναι σχετική και κανείς δεν 

γνωρίζει τίποτε με βεβαιότητα. Εξάλλου δύο παραφράσεις
6
 των επιχειρημάτων του 

Γοργία είναι κάπως διαφωτιστικές σχετικά με τον τελικό σκοπό του:  

α. τίποτε δεν υπάρχει 

β. αν υπάρχει κάτι δεν είναι δυνατόν να το γνωρίσει ο άνθρωπος 

γ. αν το γνωρίσει κάποιος δεν είναι δυνατόν να το μεταδώσει σε οποιονδήποτε 

άλλον. 

Είναι λίγο επίφοβο να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για παρωδία, ειδικά αν φέρουμε στο 

νου μας τα ανάλογα επιχειρήματα του Σωκράτη στον Πλατωνικό Πρωταγόρα, όταν 

συνδιαλέγεται με τον σοφιστή για το διδακτό της αρετής. Εκεί ο γεροδιδάσκαλος από 

                                                           
1
 Παυσανίας, 6,17,8.  

2
 Πλάτων, Φαίδρος, 267a. 

3
 Πλάτων, Μένων, 76c.  

4
 Αριστοτέλης, Σοφιστικοί έλεγχοι, 183b36. 

5
 Πλάτων, Φίληβος, 58a-b. 

6
 Ψευδοαριστοτελική πραγματεία, Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους και Γοργίου και Σέξτος, Πρός 

Μαθηματικούς 7. 65-87.  



54 
 

τη μια μεριά υποστηρίζει με επιχειρήματα που βρίθουν αδυναμιών
7
 πως «η αρετή δεν 

είναι διδακτή» και από την άλλη αφήνει να εννοήσει ένας έμπειρος αναγνώστης πως 

αν είναι διδακτή «δεν μπορούν οι άνθρωποι να τη μεταδώσουν σ’ άλλους ανθρώπους».  

Εξάλλου την παρωδία και το φιλοσοφικό στοχασμό μια λεπτή μόνο γραμμή διακρίνει 

και ο σκοπός του ρήτορα από τους Λεοντίνους ήταν να αντιστρέψει το είδος των 

επιχειρημάτων του Παρμενίδη ή των Ελεατών
8
· επιπλέον η καταπολέμηση της 

σοβαρότητας του αντιπάλου με γέλιο, και το γέλιο του με σοβαρότητα ήταν μια από 

τις συμβουλές του ρήτορα προς τους μαθητές του
9
, όταν τα «πράγματα» δυσκόλευαν. 

Εκείνο που σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε είναι η άποψη του 

γνωστού ρήτορα Ισοκράτη για το δάσκαλό του, τον Γοργία. Ο ρήτορας του 

αλεξανδρινού «Κανόνος» εφιστά την προσοχή μας απέναντι στους «αρχαίους 

σοφιστές
10

», συγκρίνοντας τις όποιες προσπάθειές τους με ταχυδακτυλουργίες χωρίς 

καμία χρηστικότητα. Όταν λοιπόν παρατηρούμε τον Ισοκράτη να προβαίνει σε 

τέτοιες κρίσεις για τον δάσκαλό του δεν έχουμε πολλά περιθώρια παρά να σκεφθούμε 

πως το «τίποτε δεν υπάρχει» είναι μια σοβαρή φιλοσοφική αρχή. Θεωρεί επίσης ο 

ρήτορας των επιδεικτικών λόγων πως ο Γοργίας χρησιμοποιώντας επιχειρήματα των 

φιλοσόφων ουσιαστικά υποτίμησε ο ίδιος τον εαυτό του.  

Ο γιος του Χαρμαντίδη, όπως άλλοι σοφιστές άσκησε την τέχνη του 

μετακινούμενος από πόλη σε πόλη, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του σε πανελλήνια 

κέντρα, όπως αυτό των Δελφών ή της Ολυμπίας. Φυσικά ζητούσε δίδακτρα τόσο για 

τη διδασκαλία του, όσο και για τις δημόσιες εμφανίσεις του. Διακρινόταν για το 

προτέρημά του να δίνει απαντήσεις απροετοίμαστος στο κοινό του, αφού πρώτα 

δημιουργούσε με το λόγο του πληθώρα ερωτημάτων. Στην Αθήνα έφθασε σε ηλικία 

εξήντα χρόνων και κατόρθωσε στο «Πρυτανείο» της Ελλάδας να γράψει 

κυριολεκτικά ιστορία αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά
11

. Ο συγκεκριμένος 

ρήτορας ποτέ δεν ισχυρίστηκε, όπως ο Πρωταγόρας ότι είναι δάσκαλος της αρετής, 

αλλά με μεγάλη συμπάθεια διαβάζουμε στον Πλατωνικό Μένωνα
12

 πως «έργο του 

είναι να κάνει έξυπνους ομιλητές». Ο Γοργίας είναι βέβαιο πως θεωρούσε την τέχνη 

του βασίλισσα των επιστημών, καθώς όλες οι άλλες τέχνες υποτάσσονταν στην 

εξουσία της.  

Μας εκπλήσσει το γεγονός πως ο επιφανής ρήτορας από τους Λεοντίνους, 

παρόλο που θεωρεί τη ρητορική, τέχνη της απάτης, τονίζει πως αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για καλούς σκοπούς, πράγμα που αποδεικνύει η ποίηση και ιδιαίτερα 

η τραγωδία. Μπορεί να πλανά, μπορεί και όχι. Βέβαια αυτή η πιθανότητα είναι που 

εξεγείρει τον γιο της Περικτιόνης θεωρώντας την τέχνη του Γοργία ηθικά ουδέτερη, 

αφού ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα μέσα. Πάντως η ρητορική αποτελούσε μέρος του 

αναλυτικού προγράμματος όλων των σοφιστών, ωστόσο φαίνεται πως ο Γοργίας την 

πρόβαλε πολύ έντονα. 

                                                           
7
 Οι όποιες αδυναμίες οφείλονται στο γεγονός πως και ο Σωκράτης θεωρεί την αρετή διδακτή, αλλά 

ισχυρίζεται το αντίθετο, γιατί απαιτεί σαφήνεια και ακριβολογία από τον συνομιλητή του. 
8
 Οι Ελεάτες περιόριζαν τον όρο «ὄν» σ’ αυτό που είναι ένα, αμετάβλητο και αιώνιο, ενώ ο 

Παρμενίδης  αναζητά την ενότητα του κόσμου στην ίδια την «οντότητα» των πραγμάτων που μας 
περιβάλλουν, στο είναι όλων των όντων και όλων των πραγμάτων αντιδιαστέλλοντας το είναι, την 
ύπαρξη των όντων με το μηδέν. 
9
 Ψευδο-αριστοτελική πραγματεία Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους, Γοργίου,  απ. 12. 

10
 Δημοσθένης, Περί Αντιδόσεως, 268-9. 

11
 Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 282b-c.  

12
   Πλάτων, Μένων, 95c. 
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Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ρητορικής είναι ο καιρός, ο σωστός 

χρόνος, η κατάλληλη περίσταση. Ο ομιλητής οφείλει να συνάδει με το ακροατήριο 

και την περίσταση. Η εύστοχη εκμετάλλευση της κατάλληλης ευκαιρίας ήταν 

σημαντική τόσο στην πολιτική, τη στρατηγική και εν γένει σε κάθε δραστηριότητα 

του πολίτη. Το να πει κάποιος αυτό που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει και κάτω από 

τις συνθήκες που πρέπει και σε σχέση με τα πράγματα που πρέπει και σε σχέση με 

τους ανθρώπους που πρέπει και για το λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει 

ήταν το διαχρονικό ζητούμενο στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι και αυτό φυσικά 

ο Γοργίας το γνωρίζει πολύ καλά και με επιμέλεια το μεταδίδει στους μαθητές του. 

Λόγο για το συγκεκριμένο θέμα είχε κάνει και ο Διονύσιος από την Αλικαρνασσό, αν 

και δεν είχε σκοπό να το εξελίξει ως τέχνη
13

.  

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο, όπως ειπώθηκε, η επίμονη άρνηση του Γοργία, σε 

αντίθεση με τους άλλους ρήτορες, να παραδεχτεί ότι διδάσκει την αρετή, για την 

οποία η τέχνη της πειθούς φάνταζε ως δεδομένη υπόθεση. Η άρνηση αυτή δεν 

φαίνεται και πολύ ειλικρινής, καθώς η διδασκαλία του, όπως παραδεχόταν και ο ίδιος 

σκοπό είχε να εξασφαλίσει στους επίδοξους μαθητές του την επιτυχία στην ζωή
14

, 

κάτι που ανενδοίαστα διακήρυσσε και ο κατεξοχήν δάσκαλος της ρητορικής 

Πρωταγόρας
15

. Αυτό που με σιγουριά διακήρυσσε ο ρήτορας από τους Λεοντίνους, 

ο ευπροσήγορος, αν και πομπώδης υπερασπιστής της τέχνης του, ήταν πως κάθε 

άνθρωπος που είναι κάτοχος μιας εξειδικευμένης γνώσης δεν μπορεί να επιβάλλει την 

άποψή του και αν κάποτε το κατορθώσει, αυτό στην πραγματικότητα θα το οφείλει 

στο ότι χρησιμοποίησε το λόγο της πειθούς, δηλαδή το ρητορικό λόγο. Θεωρεί τη 

λέξη ως εκείνο το μαγικό μέσο με το οποίο κυριολεκτικά σπαράσσει τα όρια ανάμεσα 

στην ποίηση και τον πεζό λόγο με θεαματικά αποτελέσματα καθηλώνοντας ακόμη 

και το έμπειρο – εκπαιδευμένο αθηναϊκό κοινό. Συνειδητοποιημένα εισβάλλει στα 

όρια της ποίησης και χρωματίζει μ’ αυτήν το λόγο που καλλιεργεί ασκώντας 

μοναδική εξουσία στις ανθρώπινες ψυχές.  

Άσκησε λοιπόν την τέχνη της ρητορικής και της σοφίας. Αξιοθαύμαστη είναι 

και η τεχνική εξάντλησης των εναλλακτικών λύσεων με τη βοήθεια του πολύτιμου 

εννοιολογικού εργαλείου, της λογικής που σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ύφος του 

συγκλόνισε στο σύνολό της την Αθήνα. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως είχε 

φιλοσοφικά ενδιαφέροντα, κριτική ικανότητα και φυσικό ταλέντο, που είχε 

τροφοδοτηθεί και από τους κανόνες της συστηματικής ρητορικής, στο να δομεί 

στέρεα επιχειρήματα. 
 

 

  

                                                           
13

 Διονύσιος Αλικαρνασεύς, Συν. Ον. 12. Πβ. Γοργίας, απ. 13. 
14

 Η αρετή στον Μένωνα (73d) είναι κατά τον Γοργία «η ικανότητα να διοικεί κανείς ανθρώπους», 
ό,τι ακριβώς ο ίδιος ο Γοργίας ισχυρίζεται ότι διδάσκει (Γοργίας 452d).  
15

 Πλάτων, Πρωταγόρας, 318e-320c. 
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II. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΟΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Ο Γοργίας είναι η πρώτη απόπειρα του Πλάτωνα να αντιπαραθέσει το δρόμο 

των «πολλών», που έχουν πλανηθεί από τους σοφιστές και τους ρήτορες, προς το 

δρόμο της αρετής που εκπροσωπείται από τον Σωκράτη. Το κείμενο, έχοντας το νου 

μας στο ἀγαθό του Πλάτωνα, διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα, η οποία 

υπολανθάνει σε πολυσχιδείς φιλοσοφικές προσεγγίσεις, στην υπεροχή του νου και 

στην Καλλίκλεια προσέγγιση του δικαίου. Η θέσεις του δεν είναι δύσκολο να 

εξηγηθούν, αν σκεφθούμε και το πώς ένιωθε ο Πλάτωνας βλέποντας το πλήθος των 

μαθητών της αθηναϊκής αριστοκρατικής μάλιστα νεολαίας που συνέρεε στα 

φροντιστήρια του Πρωταγόρα, του Γοργία και των άλλων σοφιστών - 

ρητόρων
1
. Έτσι ο Γοργίας κατάφερε και ανάπτυξε μια τέτοια δυναμική που στο διάβα 

της παράσυρε και απροσπέλαστες μέχρι τότε προσωπικότητες, όπως του Περικλή, 

του Μιλτιάδη ή του Θεμιστοκλή. Ακόμη και ο άπειρος αναγνώστης αντιλαμβάνεται 

ότι όχι τυχαία ο πρωταγωνιστής του διαλόγου, ο δυνάστης Λόγος, ενέπνευσε και τους 

φιλοσόφους.   

Κλείσιμο και μαζί συνέχιση των πρώιμων συγγραμμάτων αποτελεί ο  

συγκεκριμένος διάλογος. Συγκεκριμένα παρακολουθούμε τρεις συζητήσεις που 

αγγίζουν τα όρια της πιο έντονης αντίθεσης με αποτελέσματα που διαγράφονται με 

περισσή καθαρότητα. Ο Γοργίας περιέχει ένα σταθερά καθορισμένο πρόγραμμα 

πολιτικής και ηθικής και, ιδωμένος σε σχέση με την ίδρυση της Ακαδημίας, μπορεί 

να θεωρηθεί κήρυξη πολέμου κατά της σοφιστικής - ρητορικής. Η σύγκρουση με το 

σοφιστή-ρήτορα ξεκινά από το εξής πρόβλημα: ποια είναι η φύση της 

δραστηριότητάς του. Ο πολυδιαβασμένος Πλάτωνας χρησιμοποίει τη μέθοδο του 

μερισμού των γενικότερων εννοιών και παρουσιάζει το μεγάλο δάσκαλο Σωκράτη να 

συζητά με τον ρήτορα από τους Λεοντίνους, ερευνώντας τις περιοχές που επηρεάζει η 

τέχνη του. Γίνεται αντιληπτό πως η ικανότητα του εὖ λέγειν είναι «πειθούς 

δημιουργός» στις περιοχές της δικαιοσύνης και της αδικίας και ο σκοπός της είναι να 

μας κάνει να πιστέψουμε με καλόπιστο τρόπο, χωρίς ωστόσο να μας παρέχει την 

πραγματική γνώση. 

Συνειδητά οι πιο έγκυρες γνώμες της εποχής διακήρυτταν ότι ήταν ανώφελο 

να γυρεύει ο άνθρωπος αλλού πολύπλοκες και εξαντλητικές μαθήσεις, να κυνηγά 

διαρκώς μια αλήθεια άπιαστη· η μάθηση που σώζει είναι μία, αυτή που κάνει το 

άτομο κυρίαρχο της πίστης των συμπολιτών του, η ρητορική. Η τέχνη αυτή επομένως 

είναι η δουλεύτρα της πειθούς, χωρίς να έχει ανάγκη από θετικές γι’ αυτή απόψεις και 

γνώμες. Είναι κυρίαρχη της πίστης που οδηγεί στην εξουσία, καθώς δεν είναι μόνο 

όπλο άμυνας, αλλά και κατάκτησης, εξασφαλίζοντας στον κάτοχό της την 

παντοδυναμία μέσα στην πολιτεία. Μπορεί και πλάθει το δίκαιο, τη δύναμη να 

καταπατά, αλλά και να ανατρέπει φρούδους νομικούς φραγμούς που οι αδύνατοι 

σκέφτηκαν να ορθώσουν απέναντι στους δυνατούς. Με σοφιστείες δεν στηρίζεται η 

αλήθεια, αλλά και ο φίλος της σοφίας χωρίς τη ρητορική μοιάζει σαν να 

                                                           
1
 Ο Πλάτων αναφέρει για τη σοφιστική και τη ρητορική πως «…ενώ διαφέρουν στη φύση, ωστόσο 

συνδέονται τόσο στενά, ώστε οι Σοφιστές και οι ρήτορες, που εργάζονται στην ίδια σφαίρα και 
ασχολούνται με τα ίδια θέματα συγχέονται, και δεν ξέρουν που να κατατάξουν τον εαυτό τους, ούτε 
οι άλλοι που να τους κατατάξουν.», Πβ. Γοργίας, 465c, 520a. 
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προετοιμάζεται, όταν βρεθεί μπροστά στον δικαστή, να τρέμει και να χάσκει 

καταδικασμένος, πριν να δικαστεί.  

Αυτή είναι όμως και η θέση που εκθέτει και πολεμά στο συγκεκριμένο 

διάλογο ο Πλάτωνας. Ο Γοργίας, ο θεωρητικός μάγος του λόγου, είναι ο 

καταλληλότερος να αναπτύξει το θέμα τούτο. Καθώς εξελίσσεται ο διάλογος φέρνει 

στη μνήμη του τον Θεμιστοκλή και τον Περικλή αποδεικνύοντας την πραγματική 

δύναμη του Λόγου, κάνοντας επίκληση αυτή τη φορά στην αυθεντία. Όμως, όταν η 

συζήτηση μεταφέρεται στο πρόβλημα της σημασίας της γνώσης σε σχέση με το 

δίκαιο, τότε ο ρήτορας από τους Λεοντίνους δοκιμάζει δυσκολίες. Για το λόγο αυτό 

εντέχνως ο Πλάτωνας δίνει λόγο και στο μαθητή του ρήτορα, τον Πώλο. Για ακόμη 

μια φορά διερευνάται η φύση της ρητορικής και πάλι με τη μέθοδο του χωρισμού των 

εννοιών. Το αποτέλεσμα αυτή τη φορά είναι πολύ άσχημο: η ρητορική δεν ανήκει 

στις τέχνες που φροντίζουν το σώμα και τη ψυχή, είτε αυτά είναι γερά, είτε είναι 

άρρωστα· η ρητορική τέχνη διαμεσολαβείται ως είδωλο των τεχνών και μαζί με την 

αδελφή της, τη σοφιστική είναι μια «εμπειρία κολακευτική», μια θα λέγαμε 

«περιποίηση» της ψυχής, όπως ακριβώς για το σώμα η όποια καθημερινή φροντίδα.  

Ο μαθητής του, ο Πώλος, ο ατίθασος και ίσως ξεδιάντροπος νεαρός, έχει λοιπόν 

ομολογήσει ωμά τους σκοπούς αυτής της πειθούς και έχει παινέψει «τη ρητορική ως 

όργανο παντοδυναμίας, δημιουργό της υπέρτατης απόλαυσης, αλλά και της τυραννίας».  

Ο διάλογος προχωρεί και έρχεται το δίκαιο και η δύναμη σε έντονη 

αντίθεση. Ο Σωκράτης δεν διστάζει στην ευτυχία, που αφετηρία της έχει τη δύναμη, 

να αντιθέτει την ευτυχία της ηθικότητας. Ξεκάθαρα, είναι τελείως διαφορετική η 

κατάταξη των αξιών του από αυτή των συνομιλητών του. Χαρακτηριστικές οι 

φράσεις: «το να αδικεί κανείς είναι χειρότερο από το να αδικείται ή το να μην 

τιμωρείται κανείς είναι χειρότερο από το να τιμωρείται δίκαια».   

Ακολουθεί ο τρίτος και πιο οξύς αντίπαλος, ο Καλλικλής που υμνεί τον 

υπεράνθρωπο· αυτός ξέρει και μπορεί να επιβάλει την επιθυμία του για δύναμη πάνω 

στις αδύνατες μάζες και στους νόμους που θεωρεί ότι έχουν θεσπίσει. Ο  

μορφωμένος, και θα λέγαμε αδίστακτα, ευγενής ολιγαρχικός, άλλοτε συγκαλυμμένα, 

άλλοτε φανερά, κηρύττει το δίκαιο του ισχυρού, της δύναμης κάνοντας ξεκάθαρη την 

αντίθεση ανάμεσα στη φύση και το νόμο. Πίσω από το νόμο υποστηρίζει προκλητικά 

πως κρύβονται οι αδύνατοι, όπου συνασπισμένοι, σκοπό έχουν να υποδουλώσουν 

τους δυνατούς· στο σημείο αυτό είναι που εύχεται ο πολιτικός να εμφανισθεί ένας 

υπεράνθρωπος ο οποίος θα καταργήσει όλους τους κανόνες της δικαιοσύνης και της 

ισότητας αναδεικνύοντας το «φυσικό δίκαιο» ως κυρίαρχη δύναμη.  

Στη συζήτηση αυτή το ρητορικό-σοφιστικό ιδανικό της ζωής και το 

φιλοσοφικό έρχονται στην πιο έντονη αντίθεση· στη δύναμη και την ψευτιά του ενός 

αντιπαρατίθεται το πνεύμα και η αλήθεια του άλλου. Από τη μια, λοιπόν, κυριαρχεί 

το ιδανικό της δύναμης ως ανώτατη αξία, από την άλλη το ηθικό στοιχείο.  

Ακολούθως συντάσσονται με το πρώτο, η ειδική μόρφωση με κύριο σκοπό τη 

δημιουργία του κυβερνήτη της μάζας, ενώ με το δεύτερο, η παιδεία που με την 

καταλυτική δύναμή της μορφοποιεί και αναπτύσσει ό,τι καλύτερο στον άνθρωπο.  

Εντύπωση φυσικά προκαλεί και ο γεροδιδάσκαλος Σωκράτης. Εντυπωσιάζει, 

γιατί η εμφάνισή του είναι τόσο δυναμική, ο τόνος του τόσο δογματικός και η 

υπερβολική αυτοπεποίθησή του δεν συνάδουν με τον μετριοπαθή «φιλόσοφο του 

δρόμου» που γνωρίζουμε· μάλιστα, ενώ συνήθως την άποψη του τη δίνει με πολλή 

ευγένεια, μετριοφροσύνη και υποκειμενική χροιά, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την 

άποψη του συνομιλητή του, καλύπτοντας την όποια ειρωνεία με φαινομενικές έστω 
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φιλοφρονήσεις
2
, στο Γοργία παρουσιάζεται με ένα αλαζονικό προσωπείο. Δεν 

γνωρίζουμε λοιπόν πιο επιθετική είσοδο του Σωκράτη σε μια φιλοσοφική 

διερεύνηση. Αυτό μάλλον οφείλεται
3
 στο γεγονός ότι η επιτυχία στο ευρύ αθηναϊκό 

κοινό της εποχής, του Γοργία και των ομοίων του ήταν τέτοια που ο Πλάτων  δεν 

μπορούσε εύκολα να τη χωνέψει. Αλλά και αυτή η δομή του λόγου δεν θυμίζει σε 

τίποτε τον τεχνίτη της διαλεκτικής, καθώς κυριαρχούν οι μακροί λόγοι μέσω των 

οποίων προβάλλει τις απόψεις του ζητώντας τυπικά κάποιες φορές τη συγκατάθεση 

του συνομιλητή του και αυτή μονολεκτικά ειπωμένη.  

Θα ήταν άξιο λόγου να αναφερθεί πως ο καιρός, όπως είναι γνωστό,  στα 

ρητορικά εγχειρίδια κατέχει εξέχουσα θέση και για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσε να 

παραβλεφθεί ο χρόνος δράσης του διαλόγου. Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης κάνει σαφή 

αναφορά
4
 στην διάρκεια της επιτέλεσης του καθήκοντος του επιστάτη των 

πρυτάνεων, δηλαδή του προέδρου της εκκλησίας του Δήμου στην ιστορική δίκη των 

δέκα νικητών στρατηγών στη ναυμαχία των Αργινουσών. Σ’ αυτή τη δίκη δεν 

δίστασε συνειδητά να αποτρέψει, έστω και προσωρινά, την καταδίκη των 

πρωταγωνιστών λόγω της μη περισυλλογής των σορών των ναυαγών. Ο γιος του 

Σωφρονίσκου, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα ένα 

χρόνο πριν, μας αφήνει να θεωρήσουμε ως χρόνο δράσης του διαλόγου το 405 π.Χ. 

Ωστόσο πρόκειται για μια περίοδο ιδιαίτερα δαιδαλώδη, καθώς η παραπαίουσα 

αθηναϊκή δημοκρατία μάταια αγκομαχά, προκειμένου να αποτρέψει την επερχόμενη  

λαίλαπα της τυραννίας.  

Επιπλέον στο συγκεκριμένο διάλογο ο Πώλος αναφέρει τον Μακεδόνα 

Αρχέλαο που διεκδίκησε με δόλο και απέκτησε τη βασιλική εξουσία γύρω στα 414 ή 

413 π.Χ.
5
. Αλλά και η συνεχής χρήση στίχων ή χωρίων από τη μη σωζόμενη 

τραγωδία του Ευριπίδη Αντιόπη, η οποία εικάζεται ότι διδάχθηκε περίπου το 410 π.Χ. 

ενισχύουν την παραπάνω χρονολογική ερμηνεία. Βέβαια η κυριαρχία στην πολιτική 

ζωή των πολιτικών – δημαγωγών εμφορούμενων με σοφιστικές – ρητορικές 

διδασκαλίες και η ταυτόχρονη αναφορά του Σωκράτη για την καθαίρεση της 

Αθηναϊκής ηγεμονίας έρχονται να επιβεβαιώσουν ως χρόνο δράσης του διαλόγου το 

405 π.Χ.  

Δεν μπορούμε εντούτοις να παραβλέψουμε και το γεγονός πως σε μια τόσο 

κρίσιμη, για το αθηναϊκό τυραννικό πολίτευμα, στιγμή θα ήταν δυνατόν στο πολιτικό 

και κοινωνικό γίγνεσθαι να κυριαρχούν, με τόσο μεγάλη ευχέρεια, προσωπικότητες, 

όπως αυτή του ρήτορα από τους Λεοντίνους. Οι έχοντες την εξουσία, όπως ήταν 

λογικό, δεν θα επέτρεπαν να εισέλθει στην πόλη-κράτος το πλήθος των 

ρητοροδιδασκάλων που προέρχονταν από την περιφέρεια της επικράτειας των 

Αθηνών, μη γνωρίζοντας μάλιστα την πολιτική ταυτότητα αυτών. Βέβαια κάτι 

αντίστοιχο προκαλεί ανάλογους προβληματισμούς και στην είσοδο του επίδοξου 

βουλευτή Μαντίθεου, στον ομώνυμο δικανικό λόγο του Λυσία· αν επετράπη στο 

συγκεκριμένο ενθουσιώδη νεαρό με τη λακωνίζουσα εμφάνιση να εισέλθει
6
 στην 

προσφάτως δημοκρατούμενη Αθήνα, τότε και η παρουσία των δασκάλων της πειθούς 

δεν κλονίζει τη σκέψη μας.  

                                                           
2
 Πβ. Πλάτων, Πρωταγόρας, 318e-320c. 

3
 Μια παρακινδυνευμένη εξήγηση που ωστόσο στηρίζεται στις πραγματικές συνθήκες της εποχής. 

4
 Πλάτων, Γοργίας, 473e. Πβ. Πλάτων, Απολογία, 32b.  

5
 Θουκυδίδης, Ιστορίαι,  2, 100.2.  

6
 Λυσίας, υπέρ Μαντιθέου, 4. 
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Από την άλλη, όταν ακούμε τον Καλλικλή να κάνει λόγο για το θάνατο του 

χαρισματικού Περικλή
7
, εντείνεται η ανησυχία μας σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής 

του διαλόγου, που πλέον τοποθετείται περίπου είκοσι χρόνια νωρίτερα. Η αμφιβολία 

μας σιγά – σιγά γίνεται βεβαιότητα και από τα ακόλουθα γεγονότα. Ο στρατηγός 

Νικίας που έχασε τη ζωή του στην πολυθρύλητη Σικελική εκστρατεία, φαίνεται να 

βρίσκεται στην ακμή του
8
, ενώ η προτροπή του Καλλικλή στον Σωκράτη να 

ασχοληθεί με την πολιτική, παραμερίζοντας το φιλοσοφικό απομονωτισμό, δεν 

μπορεί να έγινε σε περασμένη ηλικία. Τέλος είναι γνωστό πως ο φημισμένος ρήτορας 

εμφανίστηκε στην Αθήνα το 427 ως μέλος διπλωματικής αποστολής και η 

υπολανθάνουσα αμηχανία του γιου της Φαιναρέτης με τη διδασκαλία του ενθαρρύνει 

και αυτή στο να επιλέξουμε ως χρονολογία δράσης μάλλον το 427-420 π.Χ.  

Πάντως ακόμη και αν δεν έχουμε πολλαπλά τεκμήρια για τον ακριβή χρόνο 

δράσης του διαλόγου η ουσία βρίσκεται στη διαχρονική επιθυμία του Πλάτωνα να 

παρουσιάσει τον δάσκαλό του ως το μοναδικό εν δυνάμει πολιτικό με τη μοναδική, 

υπό τη σκέπη της φιλοσοφίας, σωτήριας πολιτικής πρότασης σε μια Αθήνα που 

αδίκως βαίνει μειούμενη από επιφανείς και ταυτόχρονα ικανούς θεράποντες της 

τέχνης της πειθούς (από τον Μιλτιάδη και τον Θεμιστοκλή ως τον Περικλή) στους 

ιδιοτελείς πολιτικάντηδες (Καλλικλή και Αλκιβιάδη). Ακόμη και ο ατίθασος Πώλος 

θα μπορούσε να εκπροσωπήσει επάξια τον ανάξιο πολιτικό – δημαγωγό των ετών, 

όπου άκμαζε ο Πελοποννησιακός πόλεμος.  

Από την άλλη, ο χρόνος γραφής του διαλόγου δεν φαίνεται να μας 

προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς οι θύμησες του μεγάλου δασκάλου του Πλάτωνα 

φαίνονται νωπές και η πικρία του για το δημοκρατικό καθεστώς, που οδήγησε αυτόν 

στο θάνατο, είναι κατάδηλη. Επιπλέον οι ομοιότητες τόσο στη μορφή, όσο και στο 

περιεχόμενο
9
 του Γοργία με την Πολιτεία μάς οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα πως 

ο συγκεκριμένος διάλογος εντάσσεται σ’ ένα χρονικό διάστημα, εγγύτερο της 

Πολιτείας. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την εμφάνιση του γεροδιδασκάλου που 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια· ο Σωκράτης συγκεκριμένα παρουσιάζεται σίγουρος για 

τη γνώση που κατέχει
10

, αντιμετωπίζει με ευκολία τον Πώλο χωρίς να κλονίζεται από 

την προκλητικότητα και παρορμητικότητα του λόγου του
11

 και η αυτοπεποίθησή του 

είναι τέτοια που συνηγορεί για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο γραφής την οποία 

εικάζουμε, 392-387 π.Χ. Ο Γοργίας λοιπόν ανήκει στους μεταβατικούς, μεταξύ 

πρώιμων και μέσων διαλόγων, περιλαμβάνοντας στοιχεία από τους τελευταίους. Η 

θέση αυτή είναι η πιο πιθανή και με απόλυτη υπεροχή
12

. Επίσης σε κάποιο σημείο 

του διαλόγου
13

 ο Σωκράτης απολογείται για τη μακρολογία του καταδεικνύοντας ότι 

δεν έχει εξοικειωθεί με αυτό τον τρόπο γραφής· και αυτό το στοιχείο φανερώνει πως 

ο Γοργίας είναι το προστάδιο του Πλατωνικού φιλοσοφείν, όπου ο μαθητής 

ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μεταδοτικότητας του δασκάλου 

και της δεκτικότητας του μαθητή. 

  

                                                           
7
 Πλάτων, Γοργίας, 503c.  

8
 Πλάτων, Γοργίας, 472a. 

9
 Ομοιότητες που αφορούν τόσο στο μέγεθος, όσο και στη τριμερή διαίρεση της ψυχής με 

ηθικοπολιτικές αποχρώσεις.  
10

 Πλάτων, Γοργίας, 479e. 
11

 Πλάτων, Γοργίας, 473b. 
12

 Dodds E. R. 1959: 18-30. Πβ. Irwin, T. 1979.  
13

 Πλάτων, Γοργίας, 475e και 51d. 
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1. Αναλυτική παρουσίαση του διαλόγου 

 

Ο Γοργίας ανήκει στους σωκρατικούς διαλόγους και αποτελεί περίφημο 

σύγγραμμα ηθικής φιλοσοφίας. Ο Σωκράτης, ως κύριο πρόσωπο συνομιλεί με τον 

σοφιστή και ρήτορα από τη Σικελία Γοργία, ζητώντας του να ορίσει την τέχνη του 

λόγου. Στη συζήτηση αυτή ο σοφιστής από τους Λεοντίνους αδίστακτα ετοιμόλογος 

ομιλητής υποστηρίζει ότι η ρητορική τέχνη σχετίζεται με την έκφραση του λόγου.  

Βέβαια δεν θα μπορούσαμε αρχικά να μην μείνουμε στην υποδοχή που 

επιφυλάσσει στο γιο της Φαιναρέτης ο φιλόδοξος πολιτικός Καλλικλής. 

Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης έχει αργοπορήσει στην αγορά των Αθηνών με 

αποτέλεσμα να μην έχει ακούσει τον μεγάλο σοφιστή από τους Λεοντίνους στην 

επίδειξη της ρητορικής του τέχνης. Ο Καλλικλής τότε προλαβαίνει και δίνει το 

στίγμα της δουλεύτρας της πειθούς, όπως ο Πλάτωνας αφήνει να εικάσει ο 

αναγνώστης· με λεπτή αλλά υπαρκτή ειρωνεία αποδίδει την αργοπορία του σοφού 

δασκάλου στο συμφέρον, το οποίο κατέχει εξέχουσα θέση στην έντεχνη χρήση του 

λόγου. Ο αναγνώστης από την αρχή κιόλας του διαλόγου παρατηρεί, κατά τα 

λεγόμενα του Καλλικλή, πως η ιδιοτέλεια
14

 επέδρασε όχι στον θεράποντα της 

ρητορικής, αλλά προς έκπληξη όλων, στον φιλόσοφο Αθηναίο γεροδιδάσκαλο. Έτσι 

εννοείται πως μάλλον συνειδητά απεφεύχθη η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στον 

αναζητητή της Αλήθειας και τον έξοχο, αλλά ταυτόχρονα φιλάργυρο ρήτορα. Στο 

σημείο αυτό θα άξιζε να συγκρίνει κανείς τη λεπτή, όπως έχει χαρακτηριστεί, 

ειρωνεία του Σωκράτη στο διάλογό του με τον πλατωνικό Πρωταγόρα
15

 με αυτή που 

μεταχειρίζεται ο «οπαδός» του Γοργία, Καλλικλής. Μέσα από αυτή τη σύγκριση θα 

ήταν δυνατόν να εξάγουμε, έστω και κάποια βιαστικά ίσως, συμπεράσματα για τον 

Πλάτωνα και τον τρόπο που αποδίδει το χαρακτήρα των πρωταγωνιστών στους 

διαλόγους του· ακόμη και σε απόλυτες έννοιες, όπως η ειρωνεία, άλλο νόημα 

υπολανθάνει σ’ αυτήν, όταν πηγάζει από τον Σωκράτη και άλλο, όταν προέρχεται από 

τους αντίπαλους συνομιλητές αυτού, που κατέχουν τη πλανεύτρα ρητορική.   

Ο επίμονος  λοιπόν Καλλικλής λαμβάνοντας με τον πλέον σοβαρό τρόπο το 

ρόλο του ως θεράποντας του Γοργία με κεκαλυμμένα προκλητικό λόγο ψέγει τον 

γεροδιδάσκαλο για την εκούσια καθυστέρησή του· επιτιμά τον φιλόσοφο που 

επιθυμεί να αποφύγει τη μάχη λόγων, στην οποία γνωρίζει, όπως διατείνεται ο 

φιλόδοξος πολιτικός, ότι ως κατώτερος στοχαστής θα χάσει. Εξάλλου μπορεί να 

πρωταγωνιστεί ο Καλλικλής στην αρχή του διαλόγου, αλλά τα όπλα του είναι βέβαιο 

ότι χαλκεύτηκαν στο εργοστάσιο του γέροντος ρήτορα, είναι φερέφωνο δηλαδή των 

αρχών αυτού. Γίνεται αντιληπτό πως ο Πλάτωνας εξαρχής φροντίζει και περνά στο 

κοινό του τις απόψεις του για την τέχνη του λόγου· σαφώς τη θεωρεί τέχνη της 

απάτης, τέχνη στην οποία οι αντίπαλοι είναι ανταγωνιστές μέχρι τέλους, 

κυριολεκτικά βρίσκονται σε πολεμική σύρραξη
16

, μεταχειριζόμενοι ό,τι βρίσκουν στη 

φαρέτρα τους.  

Από την άλλη η ρητορική επίδειξη θεωρείται και μια αστική γιορτή, «ἀστείας 

ἑορτής» που τελείται αποκλειστικά στο κέντρο λήψης των πολιτικών αποφάσεων, 

στην πόλη με συμμετέχοντες που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις. Η 

                                                           
14

 Χαρακτηριστική η χρήση του ρηματικού τύπο χρῆναι που υποδηλώνει λεπτή ειρωνεία, αφού η 
δράση του υποκειμένου αποδίδεται στο συμφέρον και όχι στο χρέος -καθήκον.   
15

 Πλάτων, Πρωταγόρας, 319a. 
16

 Πλάτων, Γοργίας, 447a. 
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επίφαση και η δόξα υποκρύπτονται τόσο στο σκηνικό χώρο δράσης, όσο και στην 

ίδια την εμφάνιση του ρήτορα που ξεκάθαρα αντιπαρατίθεται με τη λιτότητα που 

κατέχει η Αλήθεια του γιου του Σωφρονίσκου.  

Αυτή η Αλήθεια φαίνεται πως έχει τον ίδιο χώρο δράσης με την τέχνη της 

πειθούς, αλλά ο σκοπός της παρουσίας ενός Σωκράτη στην αγορά είναι τελείως 

διαφορετικός από αυτόν του ρήτορα. Ο φιλόσοφος επιθυμεί και μάλιστα διακαώς να 

πλάσει ηθικά την αθηναϊκή νεολαία βγάζοντας την από την πλάνη και το σκοτάδι της 

άγνοιας, οδηγώντας την στην οδό της γνώσης της σωκρατικής αλήθειας. Αυτό γίνεται 

φανερό αν προσέξουμε την οργάνωση του λόγου σε επόμενο χωρίο
17

 του διαλόγου. 

Εκεί η επιλογή του ρήματος βούλομαι (προϋποθέτει κατοχή γνώσης), αντί του 

ἐπιθυμῶ (παραπέμπει στην ηδονή) είναι συνειδητή και όχι τυχαία, ενώ το τελικό 

απαρέμφατο διαλεχθῆναι  του φιλοσόφου σε σχέση με το ἐπιδείξεται
18

 του ρήτορα 

υποδηλώνει φανερή αντίθεση στις προθέσεις των δύο συνομιλητών.  

Ο ένας λοιπόν είναι αναζητητής της αλήθειας, ενώ ο άλλος της ηδονής, μιας 

ηδονής που προσεγγίζει σε επικίνδυνο βαθμό αυτή που περιγράφει ο Αριστοτέλης, 

στα Ηθικά Νικομάχεια, εξαιτίας της οποίας πράττομεν τὰ φαῦλα
19

. Εξάλλου ο ρήτορας 

από τους Λεοντίνους διδάσκει τη ρητορική του ποιῶν λόγους και έτσι δικαίως ο 

Σωκράτης λόγω της συγκεκριμένης και γνωστής μεθόδου άσκησης της τέχνης του 

λόγου εικάζει πως ο συνομιλητής του δεν θα επιθυμούσε το «διαλεχθῆναι». Λίγο 

παρακάτω δεν διστάζει να αναζητήσει την εσωτερική αξία, την ουσία της ρητορικής, 

όταν κάνει λόγο για τη «δύναμιν τῆς τέχνης», προοικονομώντας κιόλας την άλλη όψη 

αυτής που βασίζεται στο δίκαιο.   

Δεν θα ήταν πάντως υπερβολή να ειπωθεί πως ο Πλάτωνας καθοδηγώντας το 

κοινό, το εκπαιδευμένο αθηναϊκό κοινό, πλάθει μέσα από τα λόγια και τη συνολική 

του παρουσία το χαρακτήρα του ρήτορα από τους Λεοντίνους κατ’ ουσία όμως 

πλάθει το «χαρακτήρα» της τέχνης του λόγου. Εκείνο πάντως, που κατά κάποιον 

τρόπο, κλονίζει τόσο τον αναγνώστη της Αθήνας του 5
ου

 π.Χ. αιώνα, όσο και τον 

σύγχρονο του 21
ου

 αιώνα, είναι το γεγονός πως ο γιος της Φαιναρέτης, στην αρχή 

τουλάχιστον του διαλόγου
20

 φαίνεται να μην αφήνει κανένα περιθώριο, η ρητορική 

είναι μόνον η τέχνη της απάτης και όσο ασκείται από τους συγκεκριμένους 

δασκάλους δεν πρόκειται να μετουσιωθεί. Αυτή η εικασία μας παίρνει σάρκα και 

οστά, όταν λίγο παρακάτω βλέπουμε τον Γοργία τελείως φυσικά και με μειλίχιο 

τρόπο, στην ερώτηση του Χαιρεφώντα για το «αν είναι ικανός να απαντήσει σε 

οποιαδήποτε ερώτηση και αν του τεθεί», απερίφραστα να δηλώνει «καινὸν οὐδέν». Η 

υποτίμηση του συνομιλητή από την αρχή κιόλας της συζήτησης, η αλαζονεία και η 

υπερφίαλη στάση σε όλο της το μεγαλείο. Το επίπεδο του γιου του Χαρμαντίδη, αλλά 

και της συγκεκριμένης τέχνης είναι τέτοιο που όλες οι ερωτήσεις είναι κοινότοπες και 

τετριμμένες. Οι σοφιστές, δάσκαλοι της ρητορικής, μπορούν να απαντήσουν στην 

οποιαδήποτε ερώτηση, η οποία σημειωτέον δεν έχει ακόμη τεθεί και διατείνονται ότι 

είναι τόσο ικανοί που μπορούν να πείσουν τον κοινό νου και για τις δύο αντιτιθέμενες 

εκδοχές του θέματος που συζητείται. Η αυθάδεια και ο εγωισμός πρωταγωνιστούν 

στη σκηνή, όπως φυσικά επιθυμεί ο σκηνοθέτης.  

                                                           
17

 Πλάτων, Γοργίας, 447c.  
18

 Σαφώς τεχνική φράση για να δηλώσει το επιδεικτικό γένος της ρητορικής σε αντιδιαστολή με το 
πολιτικό και δικανικό. 
19

 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1104b. 
20

 Αυτό γίνεται αντιληπτό, αν δεν προσπεράσουμε με μια γρήγορη ματιά τόσο το περιεχόμενο όσο 
και τυπικά τις παροιμιακές φράσεις που συσσωρεύονται (447a,b), όσο και αυτή την οργάνωση λόγου 
για την οποία κάναμε λόγο παραπάνω. Ειδικά οι παροιμιακές φράσεις που ο Πλάτωνας βάζει στο 
στόμα του Σωκράτη αντιδιαστέλουν την απλότητα του φιλοσόφου με το φαίνεσθαι του ρήτορα. 
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Ο αναγνώστης ήδη έχει αντιληφθεί πως έχει την τύχη να μελετήσει τις δύο 

όψεις της ρητορικής τέχνης δοσμένες στο συγκεκριμένο διάλογο, έστω από την 

οπτική του δημιουργού του, αλλά και να ανακαλύψει διαφορές με τη φιλοσοφία. Έτσι 

στο Γοργία
21

 γίνεται αντιληπτό πως οι σοφιστές και οι ρήτορες ακολουθούν την 

τεχνική της μακρολογίας σε αντίθεση με τους διαλεκτικούς φιλοσόφους που 

προτιμούν τον ευσύνοπτο λόγο
22

. Όμως και ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός, αφού 

ο ρήτορας συνεχώς αλλάζει τόπο διαμονής σ’  όλη την ελληνική επικράτεια  για να 

διαδώσει και να μεταδώσει την τέχνη του. 

Οι σοφιστές από την άλλη, ως γνωστόν, χρησιμοποίησαν και την ποιητική 

παράδοση· μπορεί να αρνούνταν την αλήθεια της ποιητικής σοφίας, εντόπιζαν από 

την άλλη τη δύναμη της πειθούς στα υφολογικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά αυτής, 

πετυχαίνοντας έτσι τη διέγερση των κατάλληλων συναισθημάτων. Συγκεκριμένα ο 

Γοργίας κέρδιζε τους ακροατές με περίτεχνες εικόνες και μεταφορές, είχε την 

ικανότητα να πλάθει ηχητικά σχήματα, αλλά και θαυμαστά λεκτικά παιχνίδια, 

δημιουργώντας την αίσθηση πως τα όρια ανάμεσα στον πεζό λόγο και την ποίηση 

είναι τόσο λεπτά που ανά πάσα στιγμή διαρρηγνύονται. Και στο συγκεκριμένο 

διάλογο είναι φανερή η ποιητική χροιά που δίνεται στις λέξεις
23

. Η χρήση επομένως 

ποιητικών τεχνικών από τους σοφιστές, δασκάλους της ρητορικής έναν σκοπό 

υπηρετούσε, την επιτήδευση του λόγου.  

Ακολούθως ο αναγνώστης με την εμφάνιση του μαθητή του Γοργία, του 

Πώλου διαπιστώνει πως κυριολεκτικά μιλά «ως βιβλίον», καθώς μάλλον κατά τη 

συνήθεια των ρητόρων έχει απομνημονεύσει κάποια εργασία του. Τα αληθοφανή 

επιχειρήματα χρήζουν την από στήθους γνώση και όχι η αληθινή τέχνη της 

ρητορικής, αφήνει τον αναγνώστη να εννοήσει ο γραφέας του διαλόγου.  

Εντύπωση δεν προκαλεί η άποψη του Ακραγαντινού, πιστού οπαδού της 

ρητορικής πως ο δάσκαλός του μετέχει στην κάλλιστη των τεχνών. Είναι γνωστό πως 

για το κάλλος φρόντιζαν μόνο οι ρήτορες προς εξυπηρέτηση των ιδιοτελών κινήτρων 

τους. Απευθύνεται λοιπόν αρχικά στον Χαιρεφώντα με περισσή ειρωνεία και φανερά 

προσβάλλοντάς τον, μετά το «καινὸν οὐδὲν» του δασκάλου του, θεωρεί ότι για το 

επίπεδο του συνομιλητή του μπορεί να αποκριθεί ικανοποιητικά, «σοὶ γε ἱκανῶς».  

Προκλητικά δεν απαντά στο κύριο ερώτημα του Σωκράτη που αφορά την ουσία της 

ρητορικής, αλλά εκτρέπει το ερώτημα στο κάλλος του λόγου, δηλαδή στην 

φαινομενικότητα, όπου υπάρχει θέση μόνο για τη δουλεύτρα της πειθούς. Εξάλλου 

δεν είναι τυχαίο ότι ως τώρα ο Πλάτωνας μας δίνει να αντιληφθούμε τις σοφιστικές – 

ρητορικές τεχνικές και μας καθοδηγεί προκειμένου να αποκτήσουμε τουλάχιστον όχι 

θετική άποψη γι’ αυτές. Έτσι παρουσιάζει τον διάσημο ρήτορα από τους Λεοντίνους 

να μην ηγείται εσκεμμένα της συζήτησης και στόχος του είναι ο εξής, να αναλωθεί ο 

Σωκράτης σε αδιάφορες λογομαχίες με ορμητικούς θεράποντες του ρήτορα· επιπλέον 

καμία ουσία δεν διακρίνουμε σ’ αυτού του τύπου τις συνομιλίες. Η διαπίστωση του 

γιου της Φαιναρέτης πως ο Πώλος έχει απλά εξασκηθεί σε ρητορικά σχήματα
24

, 

χωρίς όμως να καταφέρνει με σαφήνεια και ακρίβεια να απαντά σε καίρια 

                                                           
21

 Πλάτων, Γοργίας, 448a. 
22

 Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί στο συγκεκριμένο διάλογο η μακρηγορία του Σωκράτη που 
υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς, όπως να τεκμηριώσει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια την 
άποψή του, όπως διατείνεται ο ίδιος. Το πιθανότερο είναι να εννοεί λόγους που δεν είναι 
μορφολογικά μακρήγοροι, αλλά που απομακρύνονται από το θέμα με περιττές φλυαρίες.  
23

 Πλάτων, Γοργίας, 448c: «ἐμπειρία μέν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην». 
24

 Πλάτων, Γοργίας, 448d.  
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ερωτήματα, επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη. Εξάλλου το συγκεκριμένο χωρίο 

αποσαφηνίζεται στον Φαίδρο, όπου καταδεικνύεται η γνώμη του Σωκράτη ή 

καλύτερα του Πλάτωνα για την αληθινή ρητορική. Επιπλέον  η συνειδητή χρήση του 

ρήματος «μεμελέτηκεν» είναι ένας τεχνικός όρος για να δηλώσει την επιστημονική 

ρητορική προπαρασκευή, απαραίτητη πιθανόν και για τις δύο όψεις της τέχνης αυτής.  

Οι υπαινιγμοί από τον γιο της Περικτιόνης διαδραματίζουν και αυτοί το δικό 

τους ρόλο. Έτσι ο αναγνώστης, όταν διαβάζει «ὡς ἔφη Ὅμηρος», μάλλον δεν 

εκπλήσσεται, καθώς έρχεται στο νου του η ομηρική φράση «ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ 

αἵματος εὔχομαι εἶναι», με την οποία φέρεται ο Γοργίας να παραβάλλει τον εαυτό του 

με τους περίφημους ομηρικούς ήρωες που ενσάρκωναν το πάγιο αίτημα των 

Αθηναίων, «μύθων ῥητὴρ καὶ ἔργων πρηκτήρ». Πρόκειται για ξεκάθαρο υπαινιγμό 

του Πλάτωνα προς τους συγχρόνους του, που παρέβαλαν τον σοφιστή προς τον 

ομηρικό Νέστορα. Από την άλλη η αλαζονεία του λέγοντος μετριάζεται κάπως από 

τη φράση, «εἰ βούλεται», αφού η ιδιότητα που επιθυμεί να λάβει, εξαρτάται από τη 

θέληση ή όχι του Σωκράτη. Γι’ αυτό και στη συνέχεια δεν λείπει τυχαία το 

συμπλήρωμα του απαρεμφάτου στην ερώτηση του αθηνολάτρη σοφού, «οὐκοῦν καὶ 

ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἴναι ποιεῖν;», καθώς ο Γοργίας ήταν ρήτορας, αλλά 

θεωρείται αναγκαίο να επισημανθεί πως ήταν και δάσκαλος της ρητορικής. Δεν 

απαιτείται επίσης να υποκατασταθεί ο δημιουργός και να συμπληρωθεί το 

κατηγορούμενο του εννοούμενου αντικειμένου, «ἀγαθούς». Ο πληθυντικός που 

μεταχειρίζεται στη συνέχεια ο ρήτορας φανερώνει πως οι ενέργειές του για να 

μεταπλάσσει τους νέους που διδάσκει διαιρούνται σε πολλές πράξεις.  

Φυσικά, ο Πλάτωνας δεν έχει χαρακτηριστεί άδικα ως ο μεγαλύτερος 

λογοτέχνης όλων των εποχών και έτσι φτάνουμε στο σημείο εκείνο του Γοργία, που ο 

φιλόσοφος αναδεικνύει το ταλέντο του. Φυσικά δεν έχει χάσει ευκαιρία μέχρι τώρα, 

στιγματίζει τη ρητορική του Γοργία και της παρέας του δίνοντας με έμμεσο, αλλά 

σαφή τρόπο χαρακτηριστικά της τέχνης, όπως την ασκούν. Κάνει αίφνης λόγο για τα 

δύο αδέλφια του ρήτορα και αρχίζουμε δικαιολογημένα να αναρωτιόμαστε, αν το 

σημείο είναι κατάλληλο για γενεαλογικές αναφορές. Ανιχνεύοντας με μεγαλύτερη 

προσοχή τις διαθέσεις του αντιλαμβανόμαστε πως βρισκόμαστε σ’ ένα κομβικό 

σημείου του διαλόγου, καθώς στην τέχνη του λόγου τελικά δεν είναι  όλα σκοτεινά 

και παραπλανητικά. Ο ιατρός Ηρόδικος, έστω και αλληγορικά, απεικονίζει την αληθή 

ρητορική και αντιδιαστέλλεται με τον εξαίρετο ζωγράφο Πολύγνωτο, ο οποίος 

συμβολίζει το ψεύδος που διαχέει η απατηλή ρητορεία. Από το σημείο αυτό 

προετοιμαζόμαστε για να παρακολουθήσουμε μια ιδιάζουσα μάχη, μια μάχη στην 

οποία εύκολα μπορείς να εικάσεις το αποτέλεσμα, αλλά ο πραγματικός πόλεμος 

διεξάγεται στο χώρο των επιχειρημάτων και όχι σε ό,τι εμμέσως πλην σαφώς αφήνει 

ο δημιουργός του διαλόγου να εννοηθεί.  

Στη διαφαινόμενη λογομαχία συνειδητά παρουσιάζεται ένας δογματικός 

πλατωνικός Σωκράτης, όταν παρατηρείται επιτακτικά να προτρέπει τον συνομιλητή 

του, «ἀλλὰ ἐθέλησον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι». Σε κανένα άλλον 

διάλογο του Πλάτωνα δεν εμφανίζεται ο γιος του Σωφρονίσκου τόσο πιεστικά 

απαιτητικός. Η μόνη ίσως δικαιολογία για την τέτοια τύπου παρουσίασή του 

οφείλεται ότι παρασύρεται ο μαθητής του λόγω του έντονου πάθους του ενάντια στη 

τέχνη των ρητόρων – δημαγωγών. Μάλιστα θεωρεί πως ο αναγνώστης την 

επιθετικότητα του γεροδιδασκάλου δεν θα την αποδώσει στην πολεμική του, αλλά θα 

την εξηγήσει, γιατί παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο χωρίο ο ρήτορας, μάλλον 

εσκεμμένα, να ακολουθεί μια διαχρονική και πάγια θέση, την οποία συνήθως 

ακολουθούν οι αμαθείς, αποφεύγουν να αποκρίνονται στον ερωτώμενο. Εκείνο που 
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επιθυμεί ο γραφέας του διαλόγου είναι να φαλκιδευτεί η τέχνη της πειθούς, όπως 

ασκείται από τους συγκεκριμένους ρήτορες, τη συγκεκριμένη εποχή και να αναδυθεί 

μια άλλη όψη αυτής που θα χαλιναγωγεί το δυνάστη λόγο μετουσιώνοντάς την 

ταυτόχρονα σε «φιλοσοφική ρητορεία». 

Μετά από τα πρώτα δοθέντα γνωρίσματα της ρητορικής και αφού θεωρεί ο 

Πλάτων ότι πλέον το κοινό στο οποίο απευθύνεται, έστω και έμμεσα, έχει από τον 

ίδιο πλέον αρχίσει να πείθεται πως η τέχνη αυτή είναι τέχνη απάτης, εκκινεί την 

εξέταση του ορισμού της. Παρουσιάζει τον ρήτορα από τους Λεοντίνους να 

προσπαθεί να δώσει έναν σύντομο και περιεκτικό ορισμό της συγκεκριμένης τέχνης 

υπακούοντας στην προτροπή του συνομιλητή του. Ακολούθως και πλεοναστικά 

εμφανίζεται ο Σωκράτης πολύ προσεκτικά να αναφέρει πως αυτό διακαώς επιθυμεί 

χρησιμοποιώντας εσκεμμένα το ρήμα «δεῖ», που υποδηλώνει έλλειψη και όχι το 

«χρή» που χρησιμοποιείται για να δηλώσει το καθήκον.  

Έχοντας στο νου μας την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει ο Πλάτωνας, 

για να εμφανίσει κατά το δοκούν τη ρητορική του Γοργία, ελάχιστη έκπληξη 

αισθάνεται ακόμη και ο αδαής αναγνώστης, όταν ο επιφανής ρήτορας αδυνατεί να 

δώσει ικανοποιητικό ορισμό· αυτός που καταφέρνει και ψελλίζει κρίνεται 

τουλάχιστον ευρύτατος
25

, διότι σχετικές με το λόγο είναι και άλλες τέχνες. Πάντως, 

στον πρώτο αυτό ορισμό τονίζεται πως η τέχνη αυτή προάγει από τη μια την 

ικανότητα εκφοράς του λόγου βελτιώνει όμως ταυτόχρονα και τη διανοητική 

ικανότητα του χρήστη. Με αφορμή τα λεγόμενα του Λεοντίνου ο οξυδερκής γιος της 

Φαιναρέτης έπειτα υποχρεώνει με την επίμονη χρήση των μεθόδων του τον ρήτορα 

να παραδεχθεί πως κάθε τέχνη, όπως η ιατρική, καθιστά ικανό το κάτοχό της στο 

λόγο, αναμορφώνοντας τη νοητική του διεργασία· έχει δηλαδή ως πεδίο δράσης την 

εκφορά του λόγου
26

.  

Αξίζει να παρατηρήσουμε και πάλι την προσεκτική οργάνωση του λόγου του 

Πλάτωνα, που πάντα χρησιμοποιείται τελεολογικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

υπηρετεί τον κύριο σκοπό του διαλόγου, να δώσει με τρόπο σαφή το στίγμα της 

αρνητικά φορτισμένης όψης της ρητορικής. Έτσι όταν στο συγκεκριμένο χωρίο 

αναφέρεται στους ρήτορες προτάσσει το λέγειν και έπεται το φρονεῖν, ενώ όταν ο 

λόγος μεταπίπτει στους γιατρούς συμβαίνει το αντίστροφο. Εντέχνως στο σημείο 

αυτό ο Σωκράτης δεν θα ασχοληθεί με τη διαφαινόμενη αντίφαση που τώρα 

πλάθεται· αυτό για να δημιουργήσει τις κατάλληλες εντυπώσεις στον καιρό που 

πρέπει θα το πράξει αργότερα. Η αντίφαση συγκεκριμένα είναι η ακόλουθη, ενώ ο 

Γοργίας ισχυρίζεται πως η ρητορική δεν είναι περί όλους τους λόγους, οι μαθητές 

αυτού μιλούν περί πάντων. Για τον ευρύτατο λοιπόν ορισμό της τέχνης του ο ρήτορας 

το μόνο που πέτυχε είναι να «εξελέγχεται». 

Στο σημείο αυτό πάντως πρέπει να επισημανθεί πως για τον Πλάτωνα «τέχνη» 

ή «επιστήμη
27

» είναι το ίδιο και το αυτό. Από την άλλη καθόλου τυχαίο δεν είναι το 

γεγονός που δίνει συγκεκριμένο κάθε φορά ρόλο με πολύ εύστοχο σενάριο στους 

πρωταγωνιστές του. Αυτό πράττει και με τον Γοργία που απαντά με ισχυρές 

καταφάσεις, όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν πλησιάζει η «εξέλεγξή του» και μετριάζει 

                                                           
25

 Είναι γενικά αποδεκτό πως ο συγκεκριμένος ορισμός είναι ευρύτερος του δέοντος. Ο ρήτορας 
οφείλει να αποδείξει ότι οι ειπωμένες απ’ αυτόν τέχνες δεν είναι είδη του ίδιου γένους, καθώς 
πολλά είδη έχουν το κατηγορούμενο του γένους, δηλαδή το περί λόγους.  
26

 Πλάτων, Γοργίας, 450a. Στο συγκεκριμένο χωρίο η φράση περὶ τῶν καμνόντων, δεν ανήκει στη 
ρητορική. Η συμφωνία της ιατρικής και ρητορικής συνίσταται στο ότι και οι δύο κάνουν τους 
ανθρώπους που τις ασκούν δυνατούς στο φρονεῖν καὶ λέγειν.  
27

 Πβ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1106b. 
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την κατάφαση, όταν υποπτεύεται αυτή
28

. Δεν χάνει ευκαιρία ο γιος της Περικτικόνης 

και μέσα από συμπεριφορές, κυρίως λανθάνουσες, υποδεικνύει και αρχίζει να 

διακρίνει τη ρητορική της αλήθειας από αυτή της πλάνης. Επίσης δεν θα μπορούσαμε 

να προσπεράσουμε την επισήμανση του Ολυμπιόδωρου που παρατηρεί πως «ο 

αληθινός ρήτορας έχει σαφή γνώση των αιτιών της τέχνης του, ενώ ο ψευδής όχι, 

καθώς η αιτιολόγηση μια τέχνης πρέπει να εμπεριέχει έναν ενάρετο σκοπό. Καθίσταται 

έτσι σαφές πως η αληθινή ρητορική είναι πραγματική τέχνη μόνον στην περίπτωση που 

εφαρμόζεται από τον αληθινό πολιτικό επιστήμονα
29

». 

Έτσι ο Ολυμπιόδωρος διασαφηνίζει με τον πλέον οριστικό τρόπο πως οι δύο 

όψεις της ρητορικής είναι μια πραγματικότητα στο συγκεκριμένο πλατωνικό διάλογο 

και καλούμαστε να τις ανακαλύψουμε. Δεν είναι τυχαίο επίσης που ο Γοργίας 

προσπαθώντας να αναδείξει την ικανότητά του στην βραχυλογία και πριν δώσει τον 

αόριστο ορισμό της ρητορικής, ανάγκασε τον Σωκράτη να ορκισθεί στην Ήρα 

παραδεχόμενος με περισσή ειρωνεία ότι ο ρήτορας τα καταφέρνει. Αν βέβαια 

φέρουμε στο νου μας αλληγορικές εικασίες ορκίζεται στη συγκεκριμένη θεά, γιατί 

συμβολίζει τη λογική που κατά τον Ολυμπιόδωρο
30

 υψώνεται στον καθαρό αιθέρα 

της γνώσης μακριά απ’ ό,τι κίβδηλο χαρακτηρίζει την τέχνη της πειθούς.  

Ο Γοργίας με περισσή λογοτεχνικότητα εμφανίζεται στο διάλογο σαν να μην 

έχει αναπτύξει μια θεωρία για τη ρητορική, σαν να μην έχει εντρυφήσει στον ορισμό 

αυτής, σαν να αρκείται σε περιγραφικούς και αφηρημένους όρους για να 

προσδιορίσει την τέχνη, τη δική του τέχνη. Στο διάλογο αυτό και από τα πρώτα χωρία 

διαπιστώνει ο αναγνώστης πως έχει «απαγορευτεί» στον ρήτορα από τους Λεοντίνους 

να αγωνιστεί ή έστω απλά να συνηγορήσει για την τέχνη του. Ο κατά τα άλλα 

φημισμένος δάσκαλος της πειθούς με ευκολία κάνει λάθη και μάλιστα τακτικά στο 

λόγο του και ο Σωκράτης με μεθοδικές κινήσεις τον οδηγεί σε ατραπούς
31

 που ο ίδιος 

χαράσσει, καλύπτοντας στο συγκεκριμένο χωρίο μάλιστα με λεπτή ειρωνεία την 

αντίφαση του σοφιστή, «ἀλλ’ οὖκ οἶμαι σε οὔτε…». 

Ο Πλάτωνας με αμείλικτο τρόπο υπερτονίζει τη ρηχότητα και ματαιοδοξία 

του Λεοντίνου, αφού, ενώ δεν είναι ικανός να ορίσει με ακρίβεια την τέχνη του, τον 

παρουσιάζει δύο φορές να χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία «εγώ»· 

παρουσιάζεται έτσι μάταια να προσπαθεί μ’ αυτόν τον τρόπο να προσδώσει κύρος 

στα λεγόμενά του. Αλλά και σε επόμενο χωρίο ο «φιλόσοφος του δρόμου», λόγω του 

εσφαλμένου ορισμού του διάσημου τεχνίτη του λόγου, απαιτεί περισσή σαφήνεια και 

μ’ αυτόν τον τρόπο τον αναγκάζει να υποπέσει και σε νέο σφάλμα, καθώς εστιάζει 

στο όργανο της ρητορικής και όχι στο αντικείμενο αυτής· αναφέρει συγκεκριμένα 

πως το κύρος της συγκεκριμένης τέχνης οφείλεται στο λόγο
32

.  Είναι όμως πασιφανές 

ότι σφάλει, αφού ο όποιος ρήτορας και με την εσκεμμένη διακοπή του μπορεί να 

πείσει.  

Λίγο παρακάτω επίσης ο Γοργίας παρουσιάζεται να μην αντέχει και υποπίπτει 

στο ίδιο διαλεκτικό σφάλμα που και προηγουμένως είχε υποπέσει ο ατίθασος 

μαθητής του ο Πώλος, καθώς αναφέρει πως η τέχνη του «τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων 

(χρῆται)».  Γίνεται έτσι αντιληπτό πως ο μαθητής του Σωκράτη δεν χάνει ευκαιρία 

και στο διάλογο που εξελίσσεται οδηγεί τον αναγνώστη, ώστε αβίαστα να 

ομολογήσει την απάτη και πλάνη της τέχνης του Γοργία ή ακόμα και την 
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ανικανότητα του φημισμένου, κατά τα άλλα, δασκάλου της ρητορικής να 

συνομιλήσει με το μοναδικό Σωκράτη. Πάντως παρά την συγκεκριμένη ελλιπή 

εμφάνιση του ρήτορα ο γιος της Φαιναρέτης επιμένει και επιθυμεί να μάθει το «περὶ 

τί» της ρητορικής, καθώς ο ορισμός που δόθηκε «ἐξηλέγχθη ὡς ἡμαρτημένος». 

Ο Γοργίας τελεί πλέον υπό σύγχυση, καθώς βλέπει πως ο Σωκράτης το μόνο 

που θέλει να καταστήσει σαφές είναι ότι, όπως όλες οι τέχνες, έτσι και η ρητορική 

πρέπει να έχει το δικό της αντικείμενο, το οποίο πρέπει να γίνει γνωστό· μάλιστα στο 

χωρίο αυτό
33

, ενώ όλα τα χειρόγραφα έχουν τη λέξη «γνῶσις», οι κριτικοί την 

εξοβελίζουν
34

 για τον παραπάνω λόγο.  Ο κλονισμός του Γοργία γίνεται αντιληπτός 

και από το ότι, ενώ απερίφραστα είχε δηλώσει πως χρησιμοποιεί την τέχνη του για να 

πείθει τους ασθενείς του αδελφού του να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπεία, η 

απάντησή του δεν είναι η δέουσα· έτσι, όταν ρωτάται από τον Σωκράτη, αν η γνώση 

των λέξεων της τέχνης του επεξηγεί στον άρρωστο πώς να γίνει καλά, αίφνης απαντά 

«όχι», παρόλο που θα έπρεπε να πει «ναι». Έπειτα ο ρήτορας για έναν ανεξήγητο 

ρόλο περιορίζει τη χρήση της τέχνης του στα δικαστήρια, στις συνελεύσεις και εν 

γένει στις δημόσιες συγκεντρώσεις
35

, ενώ λίγο παρακάτω τελείως τυχαία και χωρίς 

λόγο αναφέρει ότι αυτή ασχολείται και με τη δικαιοσύνη και με την αδικία. Η 

απάντηση αυτή σίγουρα δεν προσιδιάζει στον ιστορικό Γοργία που με πείσμα 

πιστεύει πως η τέχνη που επαγγέλλεται έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς.  

Μάλιστα μετά από επίμονες ερωτήσεις του γεροδιδασκάλου ο ρήτορας 

απαντά πως η πραγματική αξία της τέχνης του έγκειται στο ότι η έχει την ικανότητα 

εκούσια να καθυποτάσσει τους άλλους εξασφαλίζοντας πολιτική ελευθερία νόησης 

και δράσης. Έτσι προβληματίζεται ο αναγνώστης, όταν ο γιος του Χαρμαντίδη από τη 

μια δηλώνει πως οι ρήτορες επιθυμούν να είναι ελεύθεροι, από την άλλη θέλουν να 

άρχουν των άλλων. Η ανακολουθία της συγκεκριμένης όψης της τέχνης του σ’ όλο 

της το μεγαλείο. Πάντως μετά από ρητορικούς ακροβατισμούς φαίνεται κάπως να 

ορίζεται η συγκεκριμένη τέχνη. Ο Σωκράτης με τις ικανότητές του παρουσιάζεται ως 

αυτός που αποσαφηνίζει τον ποθούμενο ορισμό ο οποίος φέρνει στο νου του 

αναγνώστη τους πρώτους δασκάλους της ρητορικής, και κυρίως τον Κόρακα. Φυσικά 

μπορεί να μην δόθηκε ξεκάθαρος και ακριβής ορισμό της δουλεύτρας της πειθούς, 

αλλά ο Λεοντίνος πλησίασε και η ατομική του δόξα, κεκαλυμμένη, μόλις που έγινε 

αντιληπτή. 

Εντύπωση προκαλεί και το ύφος, αλλά και ο τρόπος που θέτει ερωτήσεις ο 

Σωκράτης θυμίζοντάς μας έντονα το λογοτεχνικό τρόπο γραφής του μαθητή του, του 

Πλάτωνα. Φαίνεται ο αθηνολάτρης σοφός να υπεκφεύγει είτε να ρωτήσει ο ίδιος, είτε 

ως πρωταγωνιστής να καταστήσει σαφέστερο το συλλογισμό του συνομιλητή του, 

καθώς ισχυρίζεται ότι αυτός πλήρως τον έχει αντιληφθεί
36

. Έπειτα επικαλείται 

συνεχώς κάποιον τρίτο φανταστικό συνομιλητή που έχει καίριες ερωτήσεις· ο στόχος 

του αντιλαμβανόμαστε πως είναι ο εξής: απαιτεί την ακρίβεια και σαφήνεια των 

λεγομένων του Γοργία, ώστε στη συνέχεια να καταδείξει την ανικανότητα του 

ρήτορα και ο ίδιος να δώσει λύση στην υπόθεση. Δίνεται όμως η αίσθηση 

ακολουθώντας αυτή την τακτική πως, ο ατρόμητος κατά τα άλλα Σωκράτης που 

τόλμησε να πιει το κώνειο, για να μην κατηγορηθεί ως διπρόσωπος στο πολιτικό 

γίγνεσθαι της Αθήνας, διστάζει να έλθει σε ευθεία αντιπαράθεση με το διάσημο 

ρήτορα. Και ενώ η αίσθηση αυτή κλονίζει κάπως τον ακροατή του διαλόγου μάλλον 

                                                           
33

 Πλάτων, Γοργίας, 451b 2. 
34

 Μιστριώτης, Γ. 1883: 139. 
35

 Πλάτων, Γοργίας, 452e. 
36

 Πλάτων, Γοργίας, 453b. 



67 
 

ακούσια ο γιος της Περικτιόνης παρουσιάζει τον ρήτορα να καταφέρνει έναν καίριο 

χτύπημα στον Σωκράτη. Με τρόπο που αναδεικνύει την ικανότητά του στα 

τεχνάσματα επιχειρεί να μη δώσει αντικειμενική ισχύ στους συλλογισμούς του 

γέροντα σοφού τονίζοντας μόνον την υποκειμενική εγκυρότητα των λεγομένων του
37

. 

Ο αναγνώστης όμως που έχει πεισθεί από τον Πλάτωνα για την πλανεύτρα ρητορική 

του Λεοντίνου αναγιγνώσκει από άλλη οπτική το συγκεκριμένο χωρίο. Πιστεύει πως 

ο συνομιλητής του Σωκράτη καταφεύγει σε τέτοιου τύπου δειλές αποκρίσεις, όσες 

φορές διαισθάνεται ότι ηττάται λόγω των δικών του λεγομένων, αλλά και της 

ικανότητας του συνομιλητή του. Αν ο Γοργίας δεν αποκρίνεται δια του εἶναι, αλλά 

δια του φαίνεσθαι, αυτό συμβαίνει, γιατί το επιβάλλει η τέχνη του και όχι η 

συνείδησή του· αναλογιζόμενοι και την ευλάβεια που έχει κατά διαστήματα δείξει για 

το διάλογο τόσο ο Σωκράτης, όσο και ο Πλάτωνας δια στόματος του πρώτου, μάλλον 

η πολεμική στόχο έχει τον τρόπο άσκησης της ρητορικής και όχι τον ίδιο τον ρήτορα. 

Ξαφνικά, σ’ επόμενο χωρίο οι όποιες εικασίες μας αποδεικνύονται. Ο 

Πλάτωνας δηλώνει δια του Σωκράτη πως δεν μέμφεται προσωπικά τον γιο του 

Χαρμαντίδη
38

, αλλά επιθυμεί απλά σαφήνεια στις απαντήσεις του για τον ορισμό της 

τέχνης του, πιθανότατα, για να της προσάψει μομφές. Και ενώ δεν έχει ακόμη 

αποκρυσταλλωθεί η προηγούμενη σκέψη ο ρήτορας προλαβαίνει και διαπράττει ένα 

ακόμη ατόπημα· εμφανίζεται να αγνοεί σπουδαίο κανόνα του διαλέγεσθαι, όταν 

φέρεται να επαναλαμβάνει πολλές φορές άνευ ουσίας τις ερωτήσεις του Σωκράτη 

(454c).  

Επιπλέον, ενώ ο σοφιστής είπε μια φορά στην αρχή του διαλόγου ότι άλλο 

είναι η μάθησις και άλλο η πίστις, η οποία μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής, πάλι 

εξάγεται αυτή η ομολογία αυτή τη φορά δια στόματος Σωκράτη ότι δηλαδή η 

επιστήμη και η πίστις διαφέρουν. Αν η επιστήμη και η πίστις ήταν το ίδιο, ο Πλάτωνας 

δεν θα ήθελε να αποκλεισθεί από τη μια ό,τι ανήκει στην άλλη
39

. Εξάλλου η μάθηση 

και η πίστις ανήκουν, όπως θα ισχυριζόταν και ο σταγειρίτης στο ίδιο γένος, δεν 

έχουν όμως το ίδιο κατηγορούμενο, και αυτός που μαθαίνει και αυτός που πιστεύει 

πείθεται. Η μάθηση – επιστήμη είναι αληθής, ενώ η πίστις μπορεί να είναι και ψευδής. 

Αποκαλύπτονται λοιπόν στο χωρίο αυτό  με μεγάλη σαφήνεια τα δύο είδη πειθούς.  

Στη συνέχεια μας καταπλήσσει η πλατωνική σκέψη που παρουσιάζει τον 

Γοργία να είναι συγκαταβατικός λέγοντας πως η ρητορική απλά παράγει 

πεποιθήσεις
40

 και όχι γνώση. Δεν είναι ανακόλουθος προς ό,τι ισχυρίζεται στο Ελένης 

εγκώμιο, όμως ο γεροδιδάσκαλος εμφανίζεται αμείλικτος και πλέον αρνείται να 

δεχτεί ότι η ρητορική είναι τέχνη, αφού δεν αποτελεί καμία μορφή γνώσης 

οποιουδήποτε θέματος.  

Καταφέρνει ακολούθως με τον επιτακτικό και απαιτητικό χαρακτήρα, που 

για πρώτη φορά προβάλλεται σε πλατωνικό διάλογο, χρησιμοποιώντας και πάλι τη 

μέθοδο του μερισμού, αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο· αποσπά την ομολογία από τον 

Γοργία: «διακρίνονται δύο είδη πειθούς, όπου το ένα δημιουργεί πίστη χωρίς γνώση, 

ενώ το άλλο γνώση», καταδεικνύοντας έτσι τις δύο όψεις της ρητορικής και 

υποδηλώνοντας έμμεσα τους ικανούς θεράποντες της μιας και της άλλης. Με 

ειρωνικό τρόπο θεωρεί ότι στην αθηναϊκή εκκλησία του δήμου ο ρήτορας δεν έχει 

θέση σε τεχνικά θέματα και οφείλει να σιωπά. Και πάλι φανερώνεται ένας 

αυταρχικός στο συγκεκριμένο θέμα Πλάτωνας που κυριολεκτικά δεν επιτρέπει στον 
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Γοργία να τονίσει το αυτονόητο, πως και ο ειδικός οφείλει να έχει τις απαραίτητες 

εκείνες ρητορικές ικανότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να μεταδώσει στο 

πλήθος τις γνώσεις του.  

Δεν αργεί και περίτρανα αναφέρει, «η ρητορική στα δικαστήρια και στις άλλες 

συγκεντρώσεις του πλήθους δημιουργεί εκείνο το είδος της πειθούς, από την οποία 

απορρέει η πίστη χωρίς τη βέβαιη βάση της γνώσης
41

». Ο Πλάτωνας πλέον έχει 

αποκαλυφθεί, φανερώνοντας ταυτόχρονα και το αριστοκρατικό του φρόνημα. Η 

απέχθειά του προς τις δικαστικές διαδικασίες των Αθηνών
42

 που οδήγησαν στη 

θανατική εκτέλεση τον αγαπημένο του δάσκαλο δεν μπορεί άλλο να καλυφθεί. Οι 

φιλόδικοι Αθηναίοι
43

 ήθελαν ικανούς ρήτορες στους δικαστικούς αγώνες για να 

διαφύγουν ποινές ή να εξασφαλίσουν καταδίκες, όπως αυτή του Σωκράτη. Δεν 

κοσμούνται με τη δικαιοσύνη, γι’ αυτό προσφεύγουν στα δικαστήρια και η δουλειά 

του φιλοσόφου είναι με την έντεχνη χρήση του λόγου να δώσει ηθοπλαστικό 

περιεχόμενο στην παιδεία των πολιτών, ώστε ο Λόγος να υπηρετεί το Δίκαιο και όταν 

η ψυχή φτάσει στο μεταθανάτιο δικαστήριο να αμειφθεί για την ενάρετη ζωή της.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει ακολούθως είναι αδυσώπητο, καθώς η 

συζήτηση εκτρέπεται στη θεματική της ηθικής, πεδίο σωκρατικής κυριαρχίας: «η 

πειθώ διακρίνεται σε δύο είδη την πιστευτική
44

 και τη διδασκαλική». Διδασκαλία 

σημαίνει και μάθηση και πίστη, η πρώτη είναι μια αληθής γνώση-επιστήμη, ενώ η 

πίστης περιέχει το ψεύδος ή ακόμη και την απάτη. Ακολούθως ο Σωκράτης κάνοντας 

λόγο για τον ρήτορα θεωρεί ότι είναι μόνον «πιστικός», που πιθανόν σημαίνει ότι 

δημιουργεί πίστη, η οποία στερείται επιστήμης. Η ρητορική του Γοργία λοιπόν δεν 

είναι επιστημονική, δεν είναι αληθινή τέχνη. Η γνήσια και μόνον ρητορική πείθει και 

ταυτόχρονα παρέχει γνώση, ενώ η κίβδηλη χρήση του λόγου παρέχει πίστιν ἄνευ τοῦ 

εἰδέναι. Η απατηλή μη τέχνη ρητορική καθίσταται φανερή και από το γεγονός ότι το 

ακροατήριό της αποτελείται από χαμηλής ποιότητας άτομα, από έναν όχλο που 

πείθεται σε μικρό χρονικό διάστημα (είναι γνωστή η χρήση κλεψύδρας που καθορίζει 

το χρόνο ενός ρητορικού λόγου), ενώ στην καθημερινή πραγματικότητα απαιτείται 

πολύ περισσότερος χρόνος προκειμένου να διδαχτεί ένα τέτοιο ακροατήριο, τον 

οποίο φυσικά ο τεχνίτης της πειθούς δεν διαθέτει.  Έτσι αρκείται να πείθει και κατ’ 

επίφαση να διδάσκει.  

Αναγκάσθηκε προ ολίγου ο ρήτορας να διακρίνει δύο είδη πειθούς, 

αναγκάζεται τώρα να κάνει λόγο για όχλο, αν και θα δίσταζε κάποιος να θεωρήσει 

πως ο Γοργίας αποδίδει κακή σημασία στη λέξη όχλο. Απόφανση λοιπόν του 

Σωκράτη και της φιλοσοφικής μεθόδου που χρησιμοποιεί είναι η ακόλουθη, 

υπάρχουν δύο είδη πειθούς, το ένα παρέχει πίστη άνευ γνώσης, έχοντας ως ιδανικό 

ακροατήριο όχι νέους φιλομαθείς, άλλα όχλο, το άλλο παρέχει πίστη ορθή που 

ισοδυναμεί με γνώση. Άρα: η ρητορική του Γοργία είναι δημιουργός πιστευτικής 

πειθούς και όχι διδασκαλικής για τα δίκαια και τα άδικα.  

Δεν παύει πάντως με την κατάλληλη χρήση λεξιλογίου να τονίζει ο 

Πλάτωνας δια στόματος του δασκάλου του πως το κύριο κίνητρο της ρητορικής που 

ασκούν οι σοφιστές είναι το συμφέρον. Ο λόγος είναι απλός, όσους περισσότερους 

μαθητές είχαν, τόσο μεγαλύτερο μισθό θα λάμβαναν. Παρουσιάζεται λοιπόν 

αδίστακτα ο Σωκράτης να δηλώνει ξεκάθαρα στον Γοργία ότι φροντίζει για την 
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εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού
45

. Διαρκώς προσπαθεί και καταφέρνει να κεντρίζει 

τη φιλοχρηματία του, εκθέτοντάς τον στους αναγνώστες του διαλόγου. 

Ο γιος του Χαρμαντίδη πάντως ακόμη και τώρα, που διαφαίνεται πως η μάχη 

χάνεται, δεν παύει να διαλαλεί τη δυναμική της τέχνης του, αναγκάζοντας τον 

Σωκράτη να τον ειρωνευτεί απεικονίζοντας μάλιστα τον εαυτό του ως θαυμαστή 

αυτής· έτσι τη χαρακτηρίζει δαιμόνια, προσποιούμενος μάλιστα ότι εκπλήσσεται με 

την ισχύ της
46

. Το εντυπωσιακό είναι πως ο ρήτορας εμφανίζεται να κολακεύεται και 

να μην αντιλαμβάνεται την κεκαλυμμένη ειρωνεία του δασκάλου και συνεχίζει να 

ανυψώνει την τέχνη του. Μάλιστα λίγο παρακάτω βρισκόμενος σε ρητορική έκσταση 

ανενδοίαστα μεταχειρίζεται το αναφορικό επίρρημα «ὅποι», θεωρώντας ότι δεν 

υφίσταται κανένα όριο χώρου που θα τον εμποδίσει να ενεργήσει. Από το χωρίο αυτό 

αρχίζει η εξέταση του ζητήματος από ηθικής κυρίως άποψης. Πάντως στόχος του 

είναι πλέον ένας, πάση θυσία τα πάντα που αφορούν στις δύο όψεις της ρητορικής να 

διολισθαίνουν από το στόμα του Γοργία και κυρίως τα χαρακτηριστικά της 

πλανεύτρας ρητορικής που έχει απομακρυνθεί από το δίκαιο και το συμφέρον της 

πόλης.  

Ο Πλάτωνας κάνοντας χρήση του εμπρόθετου «ἐν πλήθει» τονίζει και πάλι 

πως η νίκη των ρητόρων ομολογείται σε αμαθείς και όχι σε ειδότες, επιτιμώντας έτσι 

τον λέγοντα. Επιπλέον δεν διστάζει και εμφανίζει τον Γοργία να παραβάλει το 

ρήτορα με τον αθλητή του πλέον σκληρού αγωνίσματος, του παγκρατίου, 

υποδηλώνοντας τον εριστικό χαρακτήρα αυτού. Η παρομοίωση που γίνεται με πλήρη 

συνείδηση από το μαθητή του Σωκράτη έναν και μόνον στόχο έχει, να αναδείξει την 

αλαζονεία και την αμείλικτη διάθεση των ρητόρων να κονιορτοποιήσουν τον 

αντίπαλο αναγκάζοντάς τον να δεχτεί την ήττα του. Η ρητορική του Γοργία, όπως με 

το περισσό λογοτεχνικό του ταλέντο μας την παρουσιάζει ο Πλάτωνας, είναι μια 

τέχνη σκοτεινή, μια τέχνη κίβδηλη που κατατροπώνει τον αντίπαλο και απομυζεί όλη 

τη ζωογόνο δύναμή του μόνο και μόνο για να αναδειχθεί η πληθωρική της δύναμη 

πάντα σε βάρος του όποιου ανταγωνιστή αυτής. Η συλλογιστική του εντούτοις 

κινείται από τα μικρότερα στα δεινότερα εξυπηρετώντας συνειδητά έναν σκοπό, να 

δείξει ότι τα πάντα εκθέτει επ’ ακριβώς, αλλά αυτό πράττει σε πράγματα που δεν 

χωρούν αμφισβήτηση· κάνει λόγο συγκεκριμένα πως δεν δύναται λόγω της ισχύος 

του ο αθλητής του παγκρατίου να χτυπά τους φίλους του, ή να τους τραυματίζει ή 

ακόμη και να τους σκοτώνει. Ο ίδιος λοιπόν ο ρήτορας από τους Λεοντίνους 

υποδεικνύεται από τον γράφοντα φύσει τουλάχιστον όχι κακός
47

, σε αντίθεση με την 

τέχνη που υπηρετεί. Πρέπει να αναφερθεί ότι και ο σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρεί ότι 

η δύναμη του λόγου μπορεί να καταστεί ωφέλιμη ή βλαπτική ανάλογα με τις 

διαθέσεις του χειριστή αυτής
48

.  

Δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στη συνέχεια, αν για την εξέλιξη του διαλόγου 

ο ρήτορας παρουσιάζεται και πάλι ιδιοτελής, καθώς φέρεται πως θέλει να αποσείσει 

από πάνω του κάθε ευθύνη σε περίπτωση που κατηγορηθεί για πράξεις των μαθητών 

του. Έτσι με σαφήνεια και ακρίβεια λόγου, μας αφήνει να εικάσουμε πως η τέχνη που 

διδάσκει είναι πανίσχυρη, αλλά ο δάσκαλος δεν ευθύνεται, αν ο μαθητής μεταβάλλει 

αυτή την τέχνη σε θεράποντα της αδικίας. Ο αναγνώστης έτσι αντιλαμβάνεται πως αν 

ο Γοργίας διδάσκει στους μαθητές του τη δικαιοσύνη για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του ρητορικού λόγου και στη συνέχεια αυτοί ενεργούν άδικα, τότε ο 
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Γοργίας είναι αυτός που αποτελεί μη δάσκαλο ή είναι ο επιφανέστερος δάσκαλος της 

αδικίας και της απάτης.  

Ο Πλάτωνας συνεχίζει αυτό το παιγνίδι με τον γιο του Χαρμαντίδη και τον 

εμφανίζει να δηλώνει πως επιβάλλεται η ορθή χρήση της ρητορικής, κάνοντας λόγο 

μάλιστα για ορθοέπεια που στηρίζεται στο δίκαιο· δεν διστάζει να κάνει αναφορά σε 

σκληρότατες τιμωρίες στους παραβάτες αυτής της εντολής, όπως η εξορία και ο 

θάνατος, χρησιμοποιώντας και στο σημείο αυτό το κλιμακωτό σχήμα, καθώς από τα 

μικρότερα έρχεται και πάλι στα φοβερότερα. Αβίαστα έρχεται στο νου μας και ο 

Πλατωνικός Πρωταγόρας που αναφέρει τις ίδιες ποινές στους μη μετέχοντες στην 

πολιτική αρετή
49

. Εντυπωσιάζει η κλιμάκωση της τιμωρίας, ο λεγόμενος «νόμος των 

τριών» που διαχέεται από τα ομηρικά έπη ως και τα δημοτικά τραγούδια. Ο γιος της 

Περικτιόνης στο σημείο αυτό προσπαθεί και γίνεται πιο ακριβοδίκαιος προς το 

Γοργία, όταν του επιτρέπει να επιτελέσει μια διάκριση μεταξύ της ρητορικής ως 

δύναμης χωρίς ηθικές αρχές και της ηθικής του ρήτορα
50

.  

 Η αυστηρότητα ωστόσο που περιμένει τους μη ορθώς «χρωμένους» τη 

ρητορική υποδεικνύει, έστω και με λανθάνοντα πάλι τρόπο την ηθική του γέροντα 

σοφιστή. Το πιθανότερο είναι ο γράφων το διάλογο να θέλει να εμφανίσει τον 

Λεοντίνο να βρίσκεται μετά τη συζήτηση με τον Σωκράτη υπό σύγχυση, τελικά ποιο 

είδος ρητορικής να επιλέξει, διαφορετικά οι παλινωδίες αυτές παρουσιάζουν έναν 

Γοργία που περισσότερο θα είχε θέση σε μια κωμωδία του Αριστοφάνη παρά σ’ έναν 

πλατωνικό διάλογο. Από την άλλη δεν θα ήταν παράταιρο να ειπωθεί πως το χωρίο 

αυτό έχει έναν σημαντικό ρόλο να επιτελέσει· προοικονομεί  την εμφάνιση ενός 

πράγματι ανήθικου ρήτορα, που μπορεί να χαλκεύτηκε στο εργαστήρι του Γοργία, 

όμως κατάφερε και ξεπέρασε το δάσκαλο, είναι ο πολιτικός Καλλικλής.  

Ξαφνικά όμως ο Σωκράτης με έναν ασυνήθιστο λεκτικό ελιγμό φέρνει σε 

πραγματικά δύσκολη θέση τον επιφανή, αλλά κλονισμένο ρήτορα. Δηλώνει την 

επιθυμία του να συνεχισθεί η συζήτηση μ’ έναν όρο· έμμεσα αλλά με μεγάλη 

σαφήνεια, ενώ κανένα στοιχείο για μια τέτοια εξέλιξη δεν διαφαινόταν, προτρέπει το 

συνομιλητή του να διακόψει το διάλογο, αν δεν είναι σε θέση να υποστεί έναν 

σχολαστικό έλεγχο για τα μέχρι τώρα λεγόμενά του. Θεωρεί πως η δόξα και μάλιστα 

η ψευδής αποκλείει το ὀρθῶς ἐνεργεῖν, απότοκο της γνήσιας και αληθινής επιστήμης, 

άξιος εκπρόσωπος της οποίας προβάλλεται φυσικά ο ίδιος. Έτσι ο ρήτορας οφείλει να 

συνδιαλέγεται αποσείοντας την όποια εσφαλμένη γνώμη δημιουργήθηκε. Πάντως για 

τον αναγνώστη αυτή η από μηχανής διαφαινόμενη νίκη του γιου του Σωφρονίσκου 

κάθε άλλο παρά αβίαστη φαντάζει. 

Διαισθάνεται τώρα ο ρήτορας, αφού προηγουμένως πρόλαβε ο γεροδιδά-

σκαλος, ως σώφρον σοφός και προέταξε το «ἐλέγχεσθαι» του «ἐλέγχειν», τη 

διαλεκτική του ήττα. Έτσι εμφανίζεται να προβάλλει μια δικαιολογία όχι αντάξια της 

φήμης του, η συζήτηση πρέπει να πάρει τέλος και η διακοπή οφείλεται αποκλειστικά 

στο παρευρισκόμενο κοινό
51

. Φυσικά η λανθάνουσα αλήθεια που με πολύ 

επιδεξιότητα καταφέρνει να προβάλλει ο Πλάτωνας είναι πως ο Γοργίας με 

πανουργία θέλει ν’ αποφύγει με κάθε τρόπο να λαβωθεί το κύρος του από τους 

λόγους του συνομιλητή του ενώπιον του πλήθους που ήλθε κατ’ ουσία να τον 

εγκωμιάσει.  
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Εκείνο πάντως που κυριολεκτικά σαγηνεύει τον αναγνώστη του Πλάτωνα 

είναι και πάλι η οργάνωση λόγου με την πολύ προσεκτική επιλογή λέξεων στο 

σενάριο των πρωταγωνιστών του. Έτσι ο Καλλικλής, ο φιλόδοξος πολιτικός μιλώντας 

για τη ρητορική επίδειξη του Γοργία συνειδητά χρησιμοποιεί το ρήμα ἥσθην· 

προοικονομεί μ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση που θα στηρίξει σχετικά με την ηδονή που 

προκαλεί η ρητορική. Η χρήση του συγκεκριμένου ρήματος φέρνει και πάλι στο νου 

μας την αριστοτελική ρήση: «διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν
52

» και ο 

συνειρμός είναι αναπόφευκτος, στη ρητορική είναι δυνατόν να διακρίνουμε δύο είδη 

ηδονών, τις «καλές» και τις «κακές». Οι πρώτες συντείνουν στην εύρεση της 

αλήθειας και στο συνολικό συμφέρον, ενώ οι δεύτερες έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσμα, υπηρετούν το ψεύδος, την απάτη και την ιδιοτέλεια του λέγοντος. Έτσι 

ο Γοργίας ως σοφιστής και η παρέα αυτού αποβλέποντας πάντα στο να απολαύουν 

τιμές για τον εαυτό τους, ξαφνικά με προεξάρχοντα το δάσκαλο της ρητορικής 

θεωρούν αγένεια να μην συνεχιστεί ο διάλογος.  Μάλιστα δεσμεύεται ότι είναι 

κάτοχος μια εκπληκτικής ικανότητας, απαντά εύστοχα σε όποιο ερώτημα και αν του 

τεθεί
53

. Ο αθηνολάτρης σοφός, θιασώτης της διαλεκτικής, δεν αφήνει την ευκαιρία να 

πάει χαμένη. Κατορθώνει και παίρνει δεύτερη ομολογία από τον Γοργία (την πρώτη 

έλαβε 455a) πως υπάρχουν δύο είδη πειθούς, η πιστευτική και η διδασκαλική και ο 

ρήτορας ανήκει στην πρώτη. Φυσικά και ο Γοργίας δεν θα ήταν επιφανής των 

τεχνιτών του Λόγου, αν δεν αντιλαμβανόταν πως ο Σωκράτης θέλει να τον ελέγξει 

αναδεικνύοντας τον αντιφατικό λόγο του. Προσπαθεί λοιπόν να προφυλαχθεί 

περιορίζοντας τον ισχυρισμό του με τη φράση, «πάνυ μὲν οὖν»· το ίδιο πράττει και 

στη συνέχεια με μια άλλη περιοριστική διατύπωση, «Δῆλον ὅτι», κερδίζοντας 

απλόχερα την ειρωνεία από τον συνομιλητή του και πιθανόν πια και από το κοινό 

του.  

Ακολούθως ο Σωκράτης φαίνεται να λαμβάνει υπόψη του πως ο ρήτορας 

δήλωσε (465b) πως παρόλο που δεν γνωρίζει τα ιατρικά είναι ικανός να «νικήσει» το 

γιατρό και ετοιμάζει την αντεπίθεσή του· τα ιατρικά φυσικά δεν άπτονται του 

αντικειμένου της τέχνης του. Επιπλέον ομολόγησε (454b) ότι αντικείμενο της 

ρητορικής είναι τα δίκαια και τα άδικα. Ήλθε η ώρα λοιπόν με έναν εκπληκτικό 

επαγωγικό συλλογισμό ο γιος του Σωφρονίσκου να πιέσει τον ρήτορα. Προκύπτουν 

οι εξής απορητικές θέσεις που έμμεσα καταδεικνύουν δύο όψεις της ρητορικής:  

α. ο ρήτορας επηρεάζεται από την άγνοια ή  μη των δικαίων και των αδίκων; 

β. ο άριστος ρήτορας οφείλει να είναι γνώστης της δικαιοσύνης και της 

αδικίας πριν την εκμάθηση της ρητορικής τέχνης;  

γ. είναι δυνατόν κάποιος να θεωρηθεί ότι διδάχτηκε τη ρητορική, ενώ αγνοεί 

τα δίκαια και τα άδικα
54

; 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, όπως άλλωστε διακαώς επιθυμούσε και ο δημιουργός του 

διαλόγου, πως ο περίφημος ρήτορας Γοργίας κάμπτεται μπροστά στο δεινό 

σωκρατικό έλεγχο και δεν αρνείται τουλάχιστον πως η γνώση της δικαιοσύνης και 

της αδικίας αποτελεί στην ουσία προϋπόθεση για το μελλοντικό ρήτορα.  

Εντούτοις μια προσεκτικότερη ματιά στο συγκεκριμένο χωρίο ελκύει την 

προσοχή μας μια ερώτηση του γεροδιδασκάλου: «άραγε συμβαίνει ο ρήτορας να έχει 

την ίδια ικανότητα και στο δίκαιο και στο άδικο και στο άσχημο και στο ωραίο και στο 

καλό και στο κακό όπως ακριβώς και στα θέματα υγείας και στα υπόλοιπα με τα οποία 
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ασχολούνται οι άλλες τέχνες· ενώ δηλαδή δεν γνωρίζει τι είναι καλό ή κακό, ωραίο ή 

άσχημο, δίκαιο ή άδικο, αλλά επειδή έχει επινοήσει κάποιο μέσο πειθούς γι’ αυτά, 

ώστε, αν και δεν τα κατέχει, να δίνει την εντύπωση ενώπιον όσων αγνοούν ότι ξέρει 

περισσότερα από τον ειδικό;». Την προσοχή μας κέρδισε κυρίως το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποίησε ο Σωκράτης, αφού έφερε στη μνήμη μας την εξής αριστοτελική 

ρήση
55

: «του λόγου όμως ο προορισμός είναι να κάνει φανερό τι είναι ωφέλιμο και τι 

βλαβερό και, άρα, τι είναι δίκαιο και τι άδικο· αυτό είναι, πράγματι, που ξεχωρίζει τον 

άνθρωπο από τα άλλα ζώα: μονάχα αυτός αντιλαμβάνεται το καλό και το κακό, το 

δίκαιο και το άδικο και όλα τα άλλα παρόμοια πράγματα —και, φυσικά, η συμμετοχή σε 

όλα αυτά είναι που κάνει την οικογένεια και την πόλη». Από τη σύγκριση αυτή 

αβασάνιστα μπορούμε να εικάσουμε πως ο Πλάτωνας επιδιώκει να περάσει την εξής 

άποψη: ο Γοργίας δεν είναι σε θέση με την κίβδηλη ρητορική του να υπηρετήσει ούτε 

τον κύριο και πρωταρχικό σκοπό του λόγου.  

Η συλλογιστική του Σωκράτη, λαμβάνοντας υπόψη τις σαφείς απορητικές 

θέσεις, στο σημείο αυτό διατυπώνεται με λιτό και προφανή τρόπο, αν ο Γοργίας ως 

δάσκαλος της ρητορικής διδάσκει στους μαθητές του τα δίκαια, με την προϋπόθεση 

ότι η δουλεύτρα της πειθούς είναι επιστήμη της δικαιοσύνης, τότε αυτός, έστω και με 

υψηλά δίδακτρα, διδάσκει την αρετή. Όμως αν οι μαθητές του είναι άδικοι στην 

πράξη τότε η αρετή του γιου του Χαρμαντίδη είναι κίβδηλη και ειδικά όταν οι 

διδάσκοντες δεν δείχνουν το δέοντα σεβασμό στον ίδιο τους το δάσκαλο· το ἀδικεῖν 

αποκλείει τη γνώση του δικαίου. 

Φτάνει ο έλεγχος του Γοργία στο τέλος του, αλλά ο Σωκράτης επιθυμεί να 

καταδείξει τις αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο ρήτορας· γι’ αυτό θεωρεί πρέπον να 

επικυρώσει το συλλογισμό του και αποφατικά.  Ο Γοργίας πράττει τα δίκαια και δεν 

επιθυμεί να πράττει τα άδικα. Το συμπέρασμα είναι το ακόλουθο: αυτός που μαθαίνει 

τα δίκαια, καθίσταται δίκαιος, ο ρητορικός έχει μάθει τα δίκαια, άρα έχει καταστεί 

δίκαιος και επομένως δεν θέλει να αδικεί. Βέβαια ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να 

αναρωτηθεί, αν αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητά του πραγματικά.  

 Για τον Σωκράτη όποιος δεν κατέχει την ηθική γνώση δεν μπορεί να 

ισχυρίζεται ότι είναι αγαθός, ακόμη και αν η ρητορική – σοφιστική τον κάνουν να 

φαίνεται στους πολλούς και αδαείς. Έτσι με τις γνωστές μεθόδους του καταφέρνει και 

διακρίνει την αλήθεια για τη ρητορική
56

, αποβάλλοντας με τη διαλεκτική του ό,τι 

αντιφατικό και συγκεχυμένο είχε διατυπωθεί στα λόγια του Γοργία. Ο τελευταίος 

τώρα ξεκάθαρα ισχυρίζεται πως ο ρήτορας πρέπει να είναι δίκαιος, ενώ δεν είχε 

διατυπώσει την ίδια άποψη και προηγουμένως. Η γοργίεια αυτή θέση αποτελεί 

αντίφαση
57

 και μάλιστα αντίφαση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, που 

τελεολογικά οδηγεί στην ανηθικότητα.  

Έπειτα ο ατίθασος Πώλος
58

 λαμβάνοντας το λόγο αναγκάζεται να ελέγξει και 

να δικαιολογήσει ταυτόχρονα τον δάσκαλό του. Ψέγει για το λόγο αυτό αρχικά τον 

Σωκράτη πιστεύοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να ελέγχει τα λεγόμενα του 

ρήτορα, ενώ για τη ρητορική δεν έχει πει κουβέντα. Θεωρεί πως ο μέντοράς του από 

ευγένεια δεν ανέδειξε το μοναδικό ταλέντο του, αλλά και τις γνώσεις του. Μάλιστα η 
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σύγχυση του σοφιστή είναι τέτοια που ο Πλάτωνας θέλησε να την καταστήσει 

φανερή και στην οργάνωση του λόγου του, καθώς το όλο χωρίο του Πώλου είναι 

δυσχερέστατο. Δεν διστάζει επίσης με τις κατάλληλες λέξεις να αναδείξει και ότι ο 

ξενίζων τον Γοργία στερείται ανατροφής
59

, παρά τις διδαχές που έχει λάβει.  

Ο Πώλος στη συνέχεια ανερυθρίαστα διατείνεται ότι κατέχει όσα και ο 

επιφανής δάσκαλός του, αποδεικνύοντας τη ματαιοδοξία και τη ρηχότητά του, 

καταργώντας ταυτόχρονα μ’ αυτό τον τρόπο μονομιάς την ίδια την ουσία της 

διδασκαλίας της ρητορικής και εν γένει της διδασκαλίας. Ενώ στις επόμενες κιόλας 

γραμμές δεν διστάζει να ισχυριστεί πως κατέχει και τη διαλεκτική μέθοδο. Δεν είναι 

λοιπόν καθόλου τυχαίο που ο Σωκράτης εξ’ ανάγκης τον χαρακτηρίζει ως «νέο» και 

«οξύ», όπως το μικρό αλογάκι, το πουλάρι που διακρίνεται για την ορμητικότητα και 

την απερισκεψία του
60

. Η αλαζονεία, η ματαιοδοξία και ο υπερφίαλος χαρακτήρας 

του απεικονίζουν με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τη ρητορική που κατά τον Πλάτωνα 

διαδίδουν ο Γοργίας και η παρέα του. Επειδή από την άλλη δεν επιθυμεί να αφήσει 

κανένα περιθώριο στον αναγνώστη για την ανάρμοστη συμπεριφορά του 

μαθητευόμενου στη ρητορική, εσκεμμένα χρησιμοποιεί δια στόματος του Σωκράτη 

το απαρέμφατο «χρῆσθαι», για να δείξει ότι συνειδητά επιχείρησε να επιβάλει στην 

εισαγωγή του την μακρηγορία. 

 Το βέβαιο είναι πως και από την παρέμβαση του θαυμάσιου, όπως ειρωνικά 

τον αποκαλεί ο Σωκράτης, Πώλου διαφαίνεται η αρνητικά φορτισμένη όψη που 

μπορεί να πάρει μια τέχνη. Ως ατίθασος νεαρός με προκλητικό τρόπο απαιτεί από τον 

Σωκράτη να αποσαφηνίσει τις απόψεις του για την γοργίεια τέχνη, ρωτώντας «διά τοῦ 

τίνα» και όχι «διά τοῦ τί». Δεν αντιλαμβάνεται, αν επιζητεί τον ορισμό της ρητορικής 

ή το γένος αυτής και προτιμά να ρωτά, πάρα να ρωτάται. Μάλιστα, όπως προκύπτει 

από τα λεγόμενα του συνομιλητή του ο λόγος του δεν είναι αυτοσχέδιος, αλλά έχει 

από στήθους γνώση κάποιου συγγράμματός του, φανερώνοντας το κίβδηλο των 

υποτιθέμενων γνώσεών του. Όταν στη συνέχεια του διαλόγου ορίζεται η ρητορική ως 

εμπειρία εκπλήσσεται χαρίζοντας ευχάριστες κωμικές στιγμές, όπως σε προγενέστερο 

χωρίο (447c). Έτσι, προηγουμένως τον έχει ειρωνευτεί ο σοφός γέροντας για την 

άγνοια της διαλεκτικής, καθώς δεν έχει ακόμη πληροφορηθεί απ’ αυτόν τον ορισμό 

της ρητορικής, τώρα έχει το θράσος να διατυπώνει πρόωρες κρίσεις.  

Κατόπιν έρχεται στην επιφάνεια ίσως το πιο αξιοθαύμαστο χωρίο στο 

διάλογο
61

, όπου ο αθηνολάτρης σοφός θεωρεί τη ρητορική ένας είδος κολακείας
62

, 

αντίστοιχο της μαγειρικής. Το συμπέρασμα που αβίαστα εξάγεται είναι πως ο 

Πλάτωνας κρατά μια εχθρική στάση στην ρητορεία της εποχής του, ενώ ο ειρωνικός 

τόνος του Σωκράτη αγγίζει την υπερβολή. Στο Φαίδρο, τονίζουμε και πάλι θα φανεί 

ότι μπορεί να υπάρξει μια τέχνη της πειθούς, η οποία θα στηρίζεται στο δίκαιο και τη 

σωφροσύνη.  

Έπειτα ο Σωκράτης θεωρώντας ότι το αγαθό εκδηλώνεται με τη μορφή του 

καλού, χωρίς ωστόσο πάντοτε το καλό να περικλείει το αγαθό δηλώνει πως η 

ρητορική είναι επιβλαβής και τα κακά πράγματα ο ίδιος τα ονομάζει βλαβερά. Η 

ουσία των λεγομένων του βρίσκεται στο ότι η αληθινή τέχνη σκοπεύει στο αγαθό και 

                                                           
59

 Πλάτων, Γοργίας, 461c5. 
60

 Πβ. Ξενοφώντας, Περί ιππικής, 1.3-1.6. 
61

 Πλάτων, Γοργίας, 462d. 
62

 Η λέξη έχει γενικότατη σημασία, σημαίνει κάθε ενέργεια που παρέχει ηδονή. Πβ. Πλάτωνος, 
Σοφιστής, 222e. 



74 
 

συσχετίζεται με την επιστήμη έχοντας εσωτερική συνάφεια και αρμονία με αυτή. Η 

ρητορική που στερείται αυτού δεν μπορεί να θεωρηθεί τέχνη
63

.  

Βέβαια δεν μπορούμε να αποκρύψουμε την αμφιβολία του γράφοντος του 

διαλόγου για την τέχνη εν γένει της ρητορικής, καθώς δηλώνει πως δεν έχει διαυγή 

άποψη ακόμη γι’ αυτή. Έτσι ο γεροδιδάσκαλος, όπως ομολογεί στη συνέχεια του 

διαλόγου έναν βασικό στόχο έχει, να προσδιορίσει – οριοθετήσει την ουσία της 

τέχνης αυτής, αφού ούτε ο Γοργίας, ούτε και ο υπερφίαλος Πώλος μπόρεσαν να το 

πράξουν. Φυσικά επιθυμεί έπειτα να προχωρήσει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, 

ώστε αβίαστα να γίνουν φανερές οι δύο όψεις αυτής και το όλο θέμα να 

αποσαφηνισθεί από τον μόνον ικανό ομιλητή, τον ίδιο.  

Ο Πώλος στη συνέχεια σπεύδει να μάθει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί 

ως ρήτορας που ασκούσε το συγκεκριμένο είδος αυτής απέδιδε μεγάλη σημασία στην 

εξωτερική μορφή. Ο λόγος ωστόσο πλασμένος από τον Πλάτωνα,  δεν επιδέχεται 

ανασκευή. Η ρητορική για τον Σωκράτη δεν είναι τέχνη αληθινή, αλλά ψευδοτεχνία, 

απλή εμπειρία και «τριβή
64

» που προκαλεί ευχαρίστηση
65

 – ηδονή στους ακροατές. Η 

ουσία τελικά είναι πως στο διάλογο με τον Πώλο αυτό που μένει στον ακροατή είναι 

το εξής: η σοφιστική παρέχει τη θεωρητική θεμελίωση της ηθικής εκτροπής και της 

ψυχικής διαφθοράς, ενώ η ρητορική πραγματώνει τη ψυχική έκλυση του ανθρώπου. 

Εκείνο που πρέπει να ομολογήσει κανείς είναι πως ο Πλάτωνας δεν είναι πολύ 

προσεκτικός μόνο για να καθοδηγήσει τη σκέψη του αναγνώστη κατά το δοκούν σ’ 

ό,τι αφορά τη ρητορική του Γοργία και της ομήγυρης αυτού· διαπιστώνουμε ότι είναι 

εξίσου προσεκτικός τόσο στη χρήση των ουσιαστικών ή των επιθέτων που 

χρησιμοποιεί ή αρνείται να χρησιμοποιήσει. Έτσι  παρατηρούμε πως εσκεμμένα 

γράφει ότι επικρατεί σύγχυση μεταξύ σοφιστών και ρητόρων και όχι μεταξύ 

σοφιστικής και ρητορικής. Αυτό, γιατί η σύγχυση αφορά όχι τη θεωρία, αλλά τους 

ανθρώπους
66

. 

 Ο Πώλος, πάντως, αν γνώριζε διαλεκτική θα έλεγχε τον ορισμό του 

Σωκράτη (466a4) για τη ρητορική, όπως ο ίδιος αμείλικτα έλεγξε του δασκάλου 

αυτού. Αντί να πράξει αυτό καταδεικνύοντας την άγνοιά του αντιμετωπίζει τις 

συνέπειες του ορισμού αυτού και προσπαθεί να δείξει πως οι τεχνίτες του λόγου είναι 

επιφανείς και δυνατοί στις πόλεις, κερδίζοντας τελικά τον έλεγχο από τον συνομιλητή 

του. Λίγο παρακάτω λήγει η συζήτηση αφορά στον ορισμό της τέχνης της πειθούς και 

πλέον γίνεται λόγος για τη δύναμη αυτής, την οποία ο θεράποντας του Λεοντίνου 

θεωρεί πως είναι ανυπέρβλητη.  

Επιπρόσθετα ο Σωκράτης θέλοντας να καταστήσει σαφές πως η ρητορική δεν 

ανήκει στις τέχνες δίνει ένα χαρακτηριστικό των τεχνών που η δουλεύτρα της πειθούς 

δεν το έχει, στηρίζονται στο λόγο και στο νου
67

. Εξάλλου οι ρήτορες, κατά τον 

γεροδιδάσκαλο δεν κάνουν όσα θέλουν, αλλά όσα φαίνονται εύλογα σ’ αυτούς. Δεν 

έχει κανέναν ενδοιασμό στη στάση του απέναντι στην τέχνη του Λεοντίνου ρήτορα 

και για το λόγο αυτό ειρωνεύεται (ὦ λῷστε Πῶλε) τα γοργίεια σχήματα, που τον 

έκαναν ξεχωριστό από τους ομότεχνούς του. 

 Χαρακτηριστικά ο Σωκράτης αναφέρει πως στην τέχνη του Γοργία επιδίδει το 

όνομα «κολακεία», πιθανότατα, γιατί φαντάζει σαν ένα παρασιτικό οργανισμό που 
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απομυζεί από το σώμα ενός ξενιστή· το ίδιο κάνει και ο έμπειρος καιροσκόπος 

πολιτικός που φαλκιδεύει τα ιδανικά της πόλης – κράτους
68

, όπου πολιτεύεται. 

Ωστόσο υποχρεούται να αναφέρει πως «διακατέχεται από ένα πνεύμα ύψιστης 

εκπλήρωσης των στόχων που θέτει και από μια πνοή τόλμης και είναι από τη φύση της 

ικανότατη στο να προσεταιρίζεται τους ανθρώπους και να εφελκύει την προσήλωσή 

τους». Καθίσταται έτσι φανερό πως έχει εδραιωθεί η άποψη ακόμη και στους 

φιλοσοφικούς κύκλους ότι η ρητορική μέσω του δυνάστη λόγου είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί για το συμφέρον της πόλης και του συνόλου των πολιτών, αρκεί ο 

δάσκαλος αυτής να πληροί εκείνες τις προϋποθέσεις που θεμελιώνονται στην 

ορθοέπεια και το δίκαιο.  

 Ο οξύς και ατίθασος Πώλος εξαναγκάζεται αργά η γρήγορα να ομολογήσει 

τα αντίθετα απ’ αυτά που έλεγε προηγουμένως λόγω της διαλεκτικής δεινότητας του 

αθηνολάτρη σοφού. Συγκεκριμένα, όταν ρωτάται, αν ο ρήτορας διαπράττει αυτά που 

θέλει, παρά τις επιβλαβείς συνέπειες κατά του εαυτού του, απαντά αποφατικά και 

αντιφάσκει πλέον ολοφάνερα στα προηγούμενα λεγόμενά του (468c). Η 

αντιφατικότητα της τέχνης που επαγγέλλεται δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την 

ορθοέπεια του φιλοσόφου και της «δικής» του ρητορείας. Το συμπέρασμα αμείλικτο: 

ο ρήτορας όχι μόνο δεν πράττει όσα θέλει, αλλά και εξαιτίας αυτών των πράξεων 

καθίσταται αδύναμος, γιατί η βούληση θηρεύει καθετί το αγαθό. Οι αντιθέσεις στον 

χαρακτήρα των δύο ανδρών αποτελούν ενδείκτη των αντιθέσεων στις δύο όψεις της 

ρητορικής που διαμορφώνει ο καθένας σιγά – σιγά από τη δική του οπτική γωνία. Ο 

Πώλος ένα πράγμα ορέγεται τη δύναμη, για να αδικεί, εργαλείο η ρητορική του· ο 

Σωκράτης από την άλλη προτιμά το ἀδικεῖσθαι τοῦ ἀδικεῖν, φέρνοντας στο νου 

αντίστοιχη ευαγγελική ρήση. Η διανοητική κατάσταση του Πώλου αγγίζει τα όρια 

του κωμικού. Ο γιος της Φαιναρέτης έχει αντιληφθεί πως διαλεκτικά ο αλαζόνας 

νεαρός δεν διδάσκεται, έτσι ως κάλος και αυθεντικός δάσκαλος αναγκάζεται 

προκειμένου να γίνει αντιληπτός να χρησιμοποιήσει εικόνες
69

. 

 Έπειτα δεν είναι καθόλου τυχαία η παραβολή που χρησιμοποιεί ο Σωκράτης· 

συγκρίνει την άλογη δύναμη του ρήτορα με αυτή του κακούργου. Συγκεκριμένα 

περιγράφει την τέλεση ενός εγκλήματος και μάλιστα σε τόπο και σε χρόνο που 

προκαλούν το κοινό αίσθημα· ο τόπος είναι η αγορά και ο χρόνος, όταν αυτή είναι           

«πλήθουσαν», καταδεικνύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το θράσος αυτού που πρόκειται 

να διαπράξει το έγκλημα.  

 Με τη φράση «σκεψόμεθα δὲ καὶ τόδε», λίγο παρακάτω ο σωκρατικός λόγος 

εισέρχεται στη θεματική του δικαίου, διερευνώντας τις εκφάνσεις της δικαιοσύνης 

και της αδικίας. Καθώς ο Πώλος αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε δυσχερή θέση να 

ανασκευάσει τις θέσεις του Σωκράτη, ως ακαλλιέργητος και άξεστος θεωρεί ότι «τα 

πράγματα έχουν υπέρ αυτού
70

». Έμμεσα ο Πλάτωνας αφήνει να εννοήσουμε πως η 

ρητορική που αυτός ο οξύς νεαρός ακόλουθος του Γοργία υπερασπίζεται καθιστά 

τους νέους «ἀγροίκους», ταυτόχρονα τους παρέχει την παραίσθηση να θεωρούν πως 

έχουν νικήσει στον όποιον αγώνα λόγου αναλαμβάνουν μη παραδεχόμενοι τη φανερή 

ήττα τους.  Έτσι, καθώς ο Πώλος τελεί υπό σύγχυση, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει 

το πιο ισχυρό του όπλο φέρνοντας τη συζήτηση στο πεδίο της πραγματικότητας 

                                                           
68

 Πβ. Taylor, 1917: 6, 34, 642. 
69

 Πλάτων, Γοργίας, 469c8. 
70

 Γ. Μιστριώτης, Πλάτωνος  Γοργίας, 1883: 223. 



76 
 

(χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αρχέλαου
71

, του τυράννου της Μακεδονίας: 

απόλυτα άδικου, κατά τον Πώλο όμως, απόλυτα ευδαίμονα) νομίζοντας πως μ’ αυτόν 

τον τρόπο θα εξυψώσει την ίδια την τέχνη του, όμως από ηθική άποψη την 

ταπεινώνει. Συνέπεια αυτού εμφανίζεται ένας νηφάλιος Σωκράτης να τονίζει ότι οι 

ρήτορες και οι τύραννοι ουδεμία ισχύ κατέχουν στο πλαίσιο της πολιτικής πράξης· γι’ 

αυτό άλλωστε τον Αρχέλαο τον αποκαλεί απλά άνδρα και όχι άρχοντα ή βασιλιά, 

καθώς αυτό που έχει σημασία είναι το ήθος του και η παίδευσή του.  

Για τον γεροδιδάσκαλο η παιδεία και η δικαιοσύνη είναι αυτές που ορίζουν 

την ευδαίμονα ζωή του ανθρώπου
72

. Θεωρεί ότι οι τέτοιου τύπου άρχοντες τελούν 

υπό οίηση, όσον αφορά τη δύναμη την οποία κατέχουν, νομίζουν ότι πράττουν το 

αγαθό, όμως βυθίζονται στη διαφθορά. Ωστόσο ο Πώλος έλκεται από τον Αρχέλαο, 

γιατί θεωρεί πως οι νέοι της Αθήνας φοιτώντας στα φροντιστήρια των σοφιστών – 

ρητόρων καθίστανται ικανοί να επιτελέσουν αυτή την ιδανική προοπτική, να άρχουν, 

όπως ο Μακεδόνας σφετεριστής του θρόνου, δυναστικά μέσω του πανίσχυρου Λόγου 

υπό το καθεστώς μάλιστα της νομιμότητας που εξασφάλιζε το δημοκρατικό 

πολίτευμα της Αθήνας. Κατόπιν με τη χρήση βίας ως δυνάστες θα κατορθώσουν να 

άρχουν και τελεολογικά να καταστούν υπέρτατα «ευδαίμονες» εκπληρώνοντας το 

στόχο εκείνης της ρητορικής που πρεσβεύει την ιδιοτέλεια, την απάτη και το 

ψεύδος
73

. Η παιδεία λοιπόν και η δικαιοσύνη αποτελούν κατά τον Πλάτωνα την 

ηθική μόρφωση, αλλά ο συνομιλητής του δασκάλου διαφωνεί και ο αναγνώστης 

αντιλαμβάνεται πως το μεγάλο ερώτημα «πώς βιωτέον» θα λυθεί στο διάλογο που 

ακολουθεί με τον φιλόδοξο πολιτικό Καλλικλή.  

 Αλλά και η ίδια η αρετή για τον Σωκράτη είναι μια και ίδια για όλους, ενώ οι 

μαθητές του Γοργία διαστέλλουν αυτοί σε διάφορες τάξεις
74

. Μάλιστα ανενδοίαστα 

υποθέτει το μέλλον που θα είχε ο Αρχέλαος, αν ακολουθούσε το δίκαιο του Σωκράτη· 

υποστηρίζει πως θα εξακολουθούσε «ευτυχισμένος» να ανήκει στο υπηρετικό 

προσωπικό της βασιλικής αυλής της Μακεδονίας. Στόχος του νεαρού θεράποντα της 

ρητορικής είναι τη θεωρία της ευδαιμονίας του Σωκράτη να τη διακωμωδήσει 

καταντώντας την γελοία, για το λόγο αυτό εξαίρει ακολούθως τις εγκληματικές 

πράξεις του μεταρρυθμιστή βασιλιά του μακεδονικού θρόνου, αποσπώντας του κάθε 

ηθικό αίσθημα. Στο σημείο αυτό και η οργάνωση του λόγου από τον γράφοντα του 

διαλόγου με την επισώρευση των μετοχών εικονίζει το χλευασμό και τη χαιρεκακία 

του Πώλου για το πλήθος των εγκληματικών πράξεων του προτύπου του, 

πιστεύοντας μάλιστα πως μέσω των συγκεκριμένων ρηματικών τύπων εξελέγχεται ο 

Σωκράτης και αναδεικνύεται ο δικός του ισχυρισμός. Δεν αρκείται στη δημιουργία 

απλά εντυπώσεων, η τέχνη του επιβάλλει και παρουσία μαρτύρων. Για το λόγο αυτό 

ο σοφιστής επικαλείται τη δημόσια γνώμη των Αθηναίων προβαίνοντας σε μια 

απόδειξη ρητορική και φυσικά όχι διαλεκτική. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται το 

γεγονός ότι ο διάλογος διεξάγεται περί το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και 

το πλήθος των Αθηναίων θεωρούνταν ήδη διεφθαρμένο σε αντίθεση με την αρχή 

αυτού
75

. Πάντως όσο εξελίσσεται ο διάλογος τόσο διαπιστώνουμε πως το σκηνικό για 

τη μία όψη της ρητορικής, αυτής της φορτισμένης αρνητικά, στήνεται από έναν 
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άριστο σκηνογράφο που έχει τις ακριβείς οδηγίες ενός εξίσου άριστου 

σεναριογράφου. Στο σκηνικό αυτό εξέχουσα θέση κατέχει το κοινό, ένα κοινό που 

αποτελείται από παίδες και απαίδευτους
76

.  

 Δεν μπορούμε να προσπελάσουμε επίσης το γεγονός πως ο Πλάτων και πάλι 

σκώπτει λίγο παρακάτω τη διαδικασία που ακολουθείται στα δικαστήρια της 

αθηναϊκής πολιτείας
77

. Οι πολιτικοί παράγοντες και η κίβδηλη ρητορική έπλαθαν του 

ηθικά επιλήψιμους ψευδομάρτυρες
78

, πολλοί από τους οποίους ήταν «εὐδόκιμοι», 

δηλαδή επιφανείς πολιτευτές,  με συνέπεια ο γιος της Περικτικόνης να διαμαρτύρεται 

και να καθίσταται ισχυρός πολέμιος, όσων έθεσαν τέρμα στη ζωή του δασκάλου του. 

Είναι, θα λέγαμε, ίσως επιβεβλημένο να έχει αυτή τη θέση απέναντι στη δουλεύτρα 

της πειθούς και τους θεράποντες αυτής· είναι επίσης αυτονόητο να θέλει να προβάλει 

μόνο αυτή την όψη της ρητορικής τέχνης, η οποία θεμελιώνεται στην αδικία και την 

πλάνη. Διάχυτη στο χωρίο αυτό είναι και μια άλλη θέση του Πλάτωνα, η ρητορική 

που επαγγέλλεται η παρέα του Λεοντίνου ρήτορα βρίσκει στέρεο έρεισμα και στα 

χρήματα της αθηναϊκής αριστοκρατίας, η οποία βλέπει την εξουσία να χάνεται από τη 

νέα τάξη πραγμάτων στον 5
ο
 π.Χ. αιώνα και ένας τρόπος υπάρχει για να τη 

διεκδικήσει με αξιώσεις, η διδασκαλία του πανίσχυρου Λόγου που επενεργεί χωρίς 

ηθική στους πολίτες της δημοκρατικής πόλης-κράτους. Εξάλλου και ο ίδιος ο 

Σωκράτης στο χωρίο αυτό ομολογεί πως οι απόψεις του Πώλου βρίσκουν 

ανταπόκριση στη δημόσια γνώμη των Αθηνών. Δεν διστάζει μάλιστα να θίξει 

επιφανέστατους οίκους της πόλης για να καταδείξει ότι οι λόγοι αυτών δεν έχουν 

αληθινή ισχύ· έκπληκτος ο αναγνώστης διαβάζει το όνομα του Νικία ή ακόμη και 

αυτό του Μιλτιάδη και του Κίμωνα.  

Η φιλοσοφική ρητορεία του Σωκράτη που δεν φαίνεται να γνωρίζει ή 

αναγνωρίζει οίκους και άρχοντες καταφέρνει παρακάτω (473a) να εκπλήξει και τον 

πιο ψύχραιμο ακροατή του διαλόγου. Αποκαλεί τον Πώλο, αυτόν με το νεανική και 

προκλητική αλαζονεία φίλο. Ο γιος της Φαιναρέτης έχει πάντως αγαθές προθέσεις, 

γιατί ο έλεγχος του ήδη έχει δηλώσει (470c) αποτελεί τεκμήριο φιλίας και όχι 

φιλονικίας. 

 Από την άλλη τα αισθήματα που προκαλεί η πλατωνική γραφίδα συνεχώς 

μεταβάλλονται. Όταν ο Πώλος ανερυθρίαστα δηλώνει πως το όνειρο του και υποθέτει 

κάποιος και το όνειρο των μαθητών του Γοργία,  ήταν η τυραννία, τότε αναμφίλεκτα 

και ο αμερόληπτος αναγνώστης κλονίζεται. Ο Λόγος στην υπηρεσία της τυραννικής 

αδικίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επιπρόσθετα ο σοφιστής προσπαθεί να απεικονίσει 

την κόλαση στην πιο φρικιαστική της στιγμή, από την οποία ο άδικος ανατροπέας του 

πολιτικού συστήματος θα σωθεί, αν αποφύγει τη σύλληψη και κατορθώσει να 

εγκαθιδρύσει το καθεστώς του. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα με το δυνάστη Λόγο  

θα ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του και θα καλοτυχίζεται ως ευδαίμων από 

όλους, πολίτες και ξένους. Ευφυέστατα αναγκάζεται ο Σωκράτης να κάνει λόγο για 

μορμολύκεια, με τα οποία οι μεγαλύτεροι φοβίζουν τα παιδιά
79

. 

 Εντούτοις, καθώς ο σοφιστής δεν μπόρεσε να εκπλήξει με το φόβο τον 

φιλόσοφο δεν λείπουν τη στιγμή αυτή τα ευφυολογήματα με έντονη ρητορική χροιά 

από την πλευρά του Πώλου· εξάλλου ένας επιφανής ρήτορας σαν τον Γοργία δεν 

ήταν δυνατόν να μην εφοδιάζει τους μαθητές του με όλα τα μέσα, κυρίως αθέμιτα με 

κύριο στόχο να πλήξουν με κάθε τρόπο τον αντίπαλο. Έτσι πάγια τακτική των 
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σοφιστών-ρητόρων, όπως ήδη έχει ειπωθεί, ήταν με αστεϊσμούς και γελοιοποιώντας 

ακόμη και τη θεματική της συζήτησης να διαρρηγνύουν το σοβαρό τόνο του 

αντιπάλου και σε περίπτωση που αυτός επιχειρούσε να επιτιμήσει, έστω με θυμηδίες 

το ρήτορα, τότε ο τελευταίος φορώντας το προσωπείο της ακλόνητης σοβαροφάνειας 

να τον εκθέτει ανεπανόρθωτα στους ακροατές
80

.  Η Αλήθεια πάντως με την τακτική 

αυτή δεν εμπεδώνεται.  

Ένα πράγμα είναι βέβαιο, αργά ή γρήγορα ο Πλατωνικός Σωκράτης του 

Γοργία είναι νομοτελειακά καθορισμένο να στεφθεί νικητής στο διαλεκτικό 

διαξιφισμό με το νεαρό Πώλο. Στο διάλογο με τον γεροδιδάσκαλο αίφνης 

αντικαθιστά χωρίς να το καταλάβει το αγαθό με το ωφέλιμο, διευκολύνοντας την 

απόδειξη του Σωκράτη: «το αισχρό βρίσκεται στο αντίθετο άκρο και αποτελεί 

συνάρτηση του κακού και της οδύνης». Ο γεροδιδάσκαλος τώρα φαίνεται αμείλικτος 

απέναντι στον άπειρο και ατίθασο συνομιλητή του· έτσι, αφού απόδειξε ότι το ἀδικεῖν 

είναι κάκιον καὶ αἴσχιον τοῦ ἀδικεῖσθαι αβασάνιστα ρωτά τον σοφιστή με το ίδιο 

ρήμα που είχε αυτός προηγουμένως ρωτήσει τον ίδιο (469c), για να αποδείξει 

περίτρανα ότι στην άδικη τέχνη του, όταν περιπλέκεται και τελεί υπό σύγχυση, ένα 

πράγμα μόνο τον σώζει, η σιωπή.  

Η νίκη του φιλοσόφου προοιωνίζεται λοιπόν με την σαφέστατη αντίφαση 

του σοφιστή, καθώς μέχρι πρόσφατα, ενώ ταύτιζε το ἀδικεῖν με την ευδαιμονία, τώρα 

ζαλισμένος από τις σωκρατικές μεθόδους δέχεται πως η αδικία είναι χωρίς αμφιβολία 

κάτι μεμπτό-κακό και η δικαιοσύνη κάτι αγαθό-καλό
81

. Ο Σωκράτης δεν εντοπίζει 

απλά τις αντιφάσεις του συνομιλητή του, ούτε αρκείται στο να ανακαλύπτει την 

αρνητική όψη της τέχνης του Γοργία και των συντρόφων αυτού· αλλά, αφού απόδειξε 

πως η αδικία είναι το μέγιστον των κακών θεωρεί πως η απαλλαγή απ’ αυτήν, δηλαδή 

η θεραπεία της είναι μια, η οποία πρέπει με όλες τις δέουσες τιμές να ανακοινωθεί, η 

δικαιοσύνη. Εξάλλου δεν διστάζει να τοποθετήσει στην ίδια τάξη τους ρήτορες με 

τους τύραννους και τους δυνάστες, αφού ο τελικός σκοπός των μαθητών του 

Λεοντίνου είναι η τυραννία και η δυναστεία, όπως ανερυθρίαστα έχουν δηλώσει. Δεν 

μπορεί ο Πλάτωνας να μην κατατάξει, έστω δια στόματος του Σωκράτη στα άτιμα 

μέσα, με τα οποία οι άδικοι απαλλάσσονται της τιμωρίας, τη ρητορική· βέβαια ο 

έμπειρος αναγνώστης θέλοντας και μη συμπληρώνει τη σκέψη του, ή οι δίκαιοι, όπως 

ο αγαπημένος του δάσκαλος να τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών. Μέσα στη 

σύγχυση που έχει προκαλέσει στον καταπονημένο νου του νεαρού συνομιλητή του ο 

Σωκράτης τον ακούει λίγο αργότερα να ισχυρίζεται πως η ρητορική δεν ασχολείται 

με το δίκαιο
82

. Με ευκολία τότε ο γεροδιδάσκαλος δηλώνει πως η τέχνη του σοφιστή 

είναι άχρηστη, διότι, όπως σαφώς έχει δηλώσει στην πολιτεία οι ρήτορες δεν κάνουν 

όσα θέλουν, αλλά όσα τους φαίνονται εύλογα. Επομένως και η δικανική ρητορεία δεν 

έχει κανένα σκοπό, αφού η διαφυγή της τιμωρίας είναι το μέγιστον των κακών
83

. 

Αβίαστα ο γιος του Σωφρονίσκου με τις δεινές μεθόδους του δίνει στο τέλος 

του διαλόγου με τον Πώλο με μεγάλη σαφήνεια τη χρήσιμη, τη θετικά φορτισμένη 

ρητορική· είναι αυτή που δεν υπολογίζει συγγενείς, φίλους ή ακόμη και πατρίδα που 
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αδικεί και καθιστά την αδικία κατάδηλη χωρίς περιστολές
84

. Επιπρόσθετα επισωρεύει 

τρείς λέξεις με συγγενή σημασία (αὖ, δὲ, τοὐναντίον), ώστε με ευκολία να αντιληφθεί 

ο οποιοδήποτε ότι ο φιλόσοφος εξέτασε πώς με τη ρητορική μπορεί κάποιος να 

ωφεληθεί και ο ίδιος και οι φίλοι του· έπειτα μέσω αυτής πώς είναι δυνατόν να 

βλάψει τους εχθρούς του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθιστά σαφές ότι δύο είναι οι όψεις 

της τέχνης του λόγου, η πρώτη είναι ηθική και η δεύτερη ανήθικη, την οποία 

απεργάζονται οι ρήτορες
85

 της εποχής του. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει 

κατανοητό πως ο Πλάτωνας ξεκαθαρίζει με τον πλέον σαφή και ακριβή τρόπο τη 

θέση του· δύο διεκδικούν τη θέση του δασκάλου στο αθηναϊκό εκπαιδευτικό 

σύστημα, ο φιλόσοφος και ο ρήτορας, ο ένας προάγει την ηθική και ο άλλος την 

ανηθικότητα, επομένως η επιλογή τώρα είναι κάτι παραπάνω από εύκολη.  

Δεν αρκείται στην σαφή αυτή διαφαινόμενη νίκη ο δημιουργός του διαλόγου 

και παρουσιάζει τον γεροδιδάσκαλο να συνεχίζει με περισσότερο πάθος 

υποστηρίζοντας πως, αν ο εχθρός βλάψει το ρήτορα, αυτός δεν πρέπει να μεμφθεί τον 

εχθρό και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, το ἀδικεῖσθαι είναι κακό. Εξάλλου ο ίδιος 

ο τεχνίτης του λόγου έχει συμφέρον στην περίπτωση αυτή ο εχθρός να μην 

τιμωρηθεί, για να μην απαλλαγεί από την αδικία. Ενώ οι πλατωνικές απόψεις για την 

ύπαρξη δύο όψεων της ρητορικής έχουν πλέον εμπεδωθεί, εμφανίζεται ο Σωκράτης 

να δηλώνει πως από τη ροή της μέχρι τώρα συζήτησης κάποια χρησιμότητα της 

ρητορικής δεν υφίσταται. Ο κλονισμένος αναγνώστης αναρωτιέται μήπως για κάποιο 

αόριστο λόγο ο αθηνολάτρης σοφός απόσυρε την αναγνώριση της ωφέλειάς της και 

προσπαθεί να βρει το λόγο. Το βέβαιο είναι πως ως τώρα ό,τι έχει ειπωθεί για την 

τέχνη του λόγου και τη χρήση αυτής δεν στηρίζεται στην ηθική. Επομένως μια τέτοια 

στροφή φαίνεται λογική και ειπωμένη σε καθαρά θεωρητική βάση, χωρίς πρακτικά 

να αναιρεί την ύπαρξη της χρήσιμης ρητορικής. Η τέχνη του Πώλου και των όμοιων 

του αφαιρούν την ουσία της δουλεύτρας της πειθούς και όσο κρατούν αυτή μακριά 

από τη δικαιοσύνη την απαξιώνουν. Για την αγαθή ρητορική, αν είναι δυνατόν να 

ονομαστεί έτσι, γίνεται υπαινιγμός και σε άλλο χωρίο του διαλόγου
86

 και για το λόγο 

αυτό η αναφορά της εδώ δεν είναι τυχαία και περιστασιακή. 

 Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει η έννοια του δικαίου από το διάλογο του 

Σωκράτη και του Πώλου. Με τη μέθοδο των ερωτοαποκρίσεων και τη διάχυτη 

ειρωνεία μέσα από τη συνομιλία των δύο ανδρών ο αθηνολάτρης σοφός ορίζει ότι 

πρέπει να είμαστε δίκαιοι κατ’ ουσία και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το επίπεδο των 

εντυπώσεων. Δίνεται και πάλι το στίγμα της θετικά φορτισμένης ρητορικής.  

Ο διάλογος εξελίσσεται και στη συνομιλία του Καλλικλή με τον αθηνολάτρη 

σοφό, αφού πλέκεται το εγκώμιο των σταθερών θέσεων που διέπουν την τέχνη του 

βίου, ο Σωκράτης τονίζει πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος – πολίτης να έχει ήσυχη 

τη συνείδησή του και να μπορεί να βρίσκεται σε ισορροπία με τον ίδιο του τον εαυτό. 

Μόνον οι αμαθείς δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την εσωτερική αντίθεση και τη 

μάχη των τριών μερών της ψυχής, του επιθυμητικού, του θυμοειδούς και του 

λογιστικού. Ο Λόγος είναι αυτός που θα φέρει την αρμονία της δικαιοσύνης σε 

ασύμφωνα μέρη και θα επιδράσει θετικά στα άλογα μέρη της ψυχής. Η ρητορική 

είναι τέχνη, όταν συμπλέει με το δίκαιο υπηρετώντας το κοινό καλό, αφού ο 

Αθηναίος νοείται μόνο ως πολίτης που δρα μέσα στο πλαίσιο της πόλης. Η ιδιοτέλεια, 
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η απάτη, η δειλία, τα τεχνάσματα και η ακολασία δεν είναι δέον να διέπουν το Λόγο. 

«Όταν η αδικία διαθέτει όπλα, τα πάθη ή το Λόγο, τότε δεν υπάρχει πιο ανυπόφορο και 

ολέθριο πράγμα από αυτή. Ο άνθρωπος γεννιέται από τη φύση εφοδιασμένος με όπλα 

(όπως ο Λόγος) για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή, που όμως μπορεί να 

χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου και για αντίθετους σκοπούς» διατείνεται ο σταγειρίτης 

φιλόσοφος
87

.  

 Ο εκπρόσωπος βέβαια της εμπράγματης εφαρμογής των θεωρητικών 

κατευθύνσεων της σοφιστικής διδασκαλίας, ο Καλλικλής θεωρεί πως ο Γοργίας και ο 

Πώλος υπέκυψαν, όταν δέχτηκαν πως η αδικία είναι κατακριτέα υπό το φάσμα του 

θεσπισμένου νόμου της πόλης. Ο ίδιος όμως θεωρεί πως η φύση και ο νόμος 

αποτελούν αντίθετα πολιτικά άκρα, όπως διίστανται τα φιλοσοφικά σοφίσματα με την 

παρρησία του λόγου. Εξάλλου ο Πώλος κατά τον Καλλικλή από «αισχύνη δεν 

τόλμησε να πει ό,τι σκέφτεται» και έτσι επωφελείται ο Σωκράτης
88

. Βέβαια χωρίς αιδώ 

υποστηρίζει, κάνοντας λόγο για το ἔθος των ανθρώπων, πως οι σοφιστές και οι 

ρήτορες φοβούμενοι τη δημόσια γνώμη δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να 

αποφαίνονται όχι όσα οι ίδιοι θέλουν, αλλά όσα τους φαίνονται εύλογα και ας είναι 

ενάντια στην άποψή τους, δικαιώνοντας με τη θέση αυτή τα λεγόμενα του Σωκράτη
89

.  

Συνεχίζοντας το ντελίριό του με μεγάλη έκπληξη γίνεται αντιληπτό πως λίγο – 

πολύ θεωρεί ότι ο Πώλος ήλθε σε μη νόμιμη συμφωνία με τον αντίπαλο συνομιλητή 

του· η ανηθικότητα του πολιτευτή σε όλο της το μεγαλείο. Ακόμα δεν ξεκίνησε ο 

λόγος του και κάνει επίδειξη του οπλοστασίου του, όταν χρησιμοποιεί σόφισμα 

αναφέροντας πως «αν κάποιος εκδηλώνει αισθήματα αισχύνης και δεν τολμά να λέει 

όσα σκέφτεται αναγκάζεται να αντιφάσκει με τον εαυτό του»
90

. Με λίγα λόγια, ο 

Καλλικλής διαχωρίζοντας το φυσικό από το θετό δίκαιο
91

 θεωρεί ότι ο Πώλος 

ισχυρίστηκε πως το ἀδικεῖν είναι αἴσχιον τοῦ ἀδικεῖσθαι κατά το θετό δίκαιο και όχι 

το φυσικό. Ο οξύς και δόλιος κατ’ αυτόν όμως Σωκράτης αυτή την ομολογία του τη 

μετέφερε στο φυσικό. Δηλαδή η καθολικότητα του φυσικού δικαίου δεν υφίσταται 

στο θετό και το ἀδικεῖσθαι είναι αισχρότερο σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο.   

Για τον Καλλικλή είναι ξεκάθαρο πως «δίκαιος» είναι ο καλύτερος-ανώτερος 

από κάθε οπτική, αυτός που πλεονεκτεί και υπερέχει του χειρότερου, ο ισχυρότερος 

να άρχει και να καθυποτάσσει τον αδύναμο και έτσι δικαιωματικά κατέχει 

περισσότερα αγαθά απ’ αυτόν. Δεν διστάζει μάλιστα να επικαλεσθεί άγνωστο ποίημα 

του λυρικού ποιητή Πίνδαρου, παραφράζοντάς το κατά το δοκούν, προκειμένου να 

στηρίξει τη θεωρία του για το δίκαιο του ισχυρότερου. Πιστεύει πως ο «Νόμος
92

» του 

Πινδάρου προασπίζεται την υπέρτατη βία και είναι αιώνιος νόμος της φύσης. Φυσικά 

δεν συμφωνούν μαζί του όλοι οι μελετητές, όπως ο Αίλιος Αριστείδης ή o Dodds
93

. 

Μάλλον διαπράττει ουσιαστικά κακούργημα στα λόγια του Πινδάρου, που ως 

γνωστόν διαπνέονταν από ηθικές αρχές· ο ποιητής των χορικών ωδών, πιθανότατα 

έκανε λόγο για άλλη εποχή, όπου κυριαρχούσε ο φυσικός νόμος και ο φιλόδοξος 

πολιτικός, για να στηρίξει την κίβδηλη τέχνη του δεν δίστασε να τον παρερμηνεύσει. 

Βέβαια είναι αξιομνημόνευτο το γεγονός πως ένας αυθεντικός δάσκαλος σαν το 

συνομιλητή του δεν τον έλεγξε γι’ αυτό του το ατόπημα. Πάντως στο σημείο αυτό 
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κρατώντας επιθετική στάση έναντι του σοφού δασκάλου, αντί αμυντικής, ελέγχει τη 

φιλοσοφία, ενώ ελεγχόταν για τη ρητορική του · από το σημείο αυτό γεννάται σαφώς 

η αντίθεση των δύο βίων, του ρητορικού – πολιτικού και του φιλοσοφικού ή ηθικού.  

Εντύπωση δεν προκαλεί ούτε το γεγονός πως ο πολιτικός, ενώ είχε 

αποφανθεί υποτιμητικά για τους νόμους, στο χωρίο αυτό φαίνεται να τους αποδίδει 

κάποια αξία
94

. Με μια αναλυτικότερη ματιά γίνεται αντιληπτό πως δεν εννοεί ότι ο 

πολιτικός οφείλει να υπακούει στο νόμο, αλλά μόνο να μεταχειριστεί αυτόν ως 

όργανο – μέσο του πρακτικού βίου. Εξάλλου και η αναφορά σε στίχους του μη 

σωζόμενου έργου του Ευριπίδη, Ἀντιόπη, τελεολογικά προς το συμφέρον της τέχνης 

του γίνεται, καθώς ο τραγικός ποιητής ήταν από σκηνής τουλάχιστον σοφιστής και οι 

σοφιστές συνήθιζαν με ικανοποίηση να χρησιμοποιούν αποσπάσματα αυτού
95

.  

Μάλιστα ο πολιτικός αναδεικνύοντας το χαρακτήρα αυτού και της τέχνης του 

συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα ιαμβεία του Πινδάρου και συγκεκριμένα το μύθο του 

Αμφίωνα και του Ζήθου
96

, για να προκαλέσει και να προσκαλέσει συνάμα τον 

Σωκράτη να αφήσει την απομόνωση του φιλοσοφικού του βίου και να έλθει στην 

πόλη να δικάζει στο πλαίσιο του βίου που η ρητορική επιβάλλει. Φυσικά σε επόμενο 

χωρίο ο δάσκαλος του Πλάτωνα βρίσκει την ευκαιρία να αναδείξει σε όλο της το 

μεγαλείο τον τρόπο ζωής που «επιβάλλει» η φιλοσοφική του ρητορεία. Με περίσσια 

χάρη τώρα αρκείται να διατυπώσει τη λεπτή του ειρωνεία με μοναδικό τρόπο και έτσι 

ανταπεξέρχεται τη ψευδή σοφία του Καλλικλή, υπονοώντας
97

 πως στο πρόσωπο του 

καιροσκόπου σοφιστή ανακάλυψε την ανέλπιστη Λυδία λίθο, έρεισμα με το οποίο 

καθίσταται ικανός να πιστοποιήσει τη ψυχική του κοσμιότητα και αξία.  

Ο Καλλικλής ήδη λόγω της διαλεκτικής δεινότητας του αντιπάλου του έχει 

αρχίσει και σιγά-σιγά μεταβάλλει τις θέσεις του. Ο φιλόσοφος ωστόσο απτόητος 

συνεχίζει τη δουλειά του, καθώς στο σημείο αυτό ταυτίζει το φυσικό δίκαιο με το 

θετό με συνέπεια το ἀδικεῖν να αποδεικνύεται και νόμῳ αἰσχίον και φύσει. Θεωρεί 

επιπλέον αναγκαίο να επιστήσει αργότερα την προσοχή του ματαιόδοξου πολιτικού 

αναφέροντας πως έργο του άρχοντα είναι το να μοιράζει στους άλλους το πλέον κατά 

το προσήκον μέτρο και όχι να το οικειοποιείται. Έμμεσα τον παροτρύνει να στρέψει 

την προσοχή του στο δίκαιο – προσήκον μέτρο και να παραμερίσει τον 

καιροσκοπισμό και την υστεροβουλία που κατέχει η τέχνη του Γοργία. Ακόμη και αν 

γίνει αποδεκτή η άποψη πως πίσω από τον Καλλικλή κρύβεται ο Κριτίας, καθώς 

ομοιάζουν πολύ τα λεγόμενα των δύο προσώπων που αφορούν στον Σωκράτη
98

, 

τίποτε δεν αλλάζει το κίβδηλο της τέχνης που μεταχειρίζονται. Δίνεται μάλιστα, αν 

θεωρήσουμε τα γεγονότα ιδωμένα κάτω από το πρίσμα αυτό, μια πιο ειδεχθή θέση 

στη ρητορική του συνομιλητή του γεροδιδασκάλου, καθώς κατ’ ανάγκη έρχονται στο 

νου του ακροατή του διαλόγου τα εγκλήματα που διέπραξε ο συγγενής του Πλάτωνα 

κατά των περίοδο των τριάκοντα. Ο Πλάτων από την πλευρά του θα ήταν λογικό να 

μην θέλει να παραστήσει έτσι τον συγγενή παιδαγωγό του, όμως η αγάπη για το 

δάσκαλό του σίγουρα θα επισκίαζε τους όποιους ενδοιασμούς του.  
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Δεν αργεί ο Καλλικλής και χρησιμοποιώντας το κολάζειν με την έννοια του 

περιορισμού (493) φανερώνει πως τιμά την ακολασία που βρίσκεται στο άλλο άκρο 

με τη σωφροσύνη. Οι παλινδρομήσεις στη σκέψη του υποδεικνύουν ότι τέτοια είναι η 

τέχνη που επαγγέλλεται ασταθής και πλανεύτρα· κυριολεκτικά καθιστά αυτόν που τη 

μεταχειρίζεται δούλο των επιθυμιών. Θεωρεί πως η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη 

εγκωμιάζονται από τους αδύναμους που δεν είναι ικανοί να υπηρετήσουν και να 

εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους· καταλήγει μάλιστα να πιστεύει πως οι δύο αυτές 

αρετές οδηγούν στην απόλυτη δυστυχία αυτούς που είναι ικανοί να απεμπολούν τις 

επιθυμίες τους στο όνομα της αισχύνης. Αυτού του είδους τους ανθρώπους 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «τους οδηγούν στην απόλυτη δυστυχία, όταν 

υποτάσσονται στην επιφαινόμενη ευεργεσία της δικαιοσύνης και της σωφροσύνης». 

Πρόκειται για έναν αδίστακτο ένοικο της πολιτικής της συγκεκριμένης εποχής που με 

όπλο την απατηλή τέχνη του Γοργία δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να αμφισβητεί 

απερίφραστα με τη χρήση του ρήματος, «φῄς» πως ακόμα και αυτός ο 

γεροδιδάσκαλος δεν επιδιώκει όντως την αλήθεια. Το μεγαλείο της διεφθαρμένης 

σκέψης αυτού του ανθρώπου αναδεικνύει ο Πλάτωνας, όταν τον παρουσιάζει να 

δηλώνει πως η αλήθεια που επιδιώκει ο Σωκράτης εδράζει στο τρίπτυχο της 

ηδυπάθειας, της ακολασίας και της απεριόριστης ελευθερίας που ανερυθρίαστα λέει 

ότι συνιστούν την αρετή και την ευδαιμονία. Σίγουρα πρόκειται για το κακοηθέστατο 

μέρος της θεωρίας του, την οποία έχει ενστερνιστεί ένα άτομο που επιθυμεί να ζει 

μέσα στο πλαίσιο της πόλης μόνο και μόνο, για να επιβουλεύεται ενάρετους 

συμπολίτες παγιδεύοντάς τους στα δίχτυα μιας άλογης τέχνης, ευρισκόμενης 

τουλάχιστον στο άλλο άκρο από τη δικαιοσύνη. 

 Το σίγουρο είναι πως ο φιλόσοφος έχει αντιληφθεί ότι τη συγκεκριμένη 

εποχή πολλοί είναι αυτοί που συντάσσονται με τις ακραίες απόψεις και τη ρητορική 

του πολιτικού. Έτσι πασχίζει, για να εκμαιεύσει απ’ αυτόν εκείνα τα στοιχεία της 

ηδονοκρατικής του θεώρησης, ώστε να συνυπολογιστούν στην αρνητικά φορτισμένη 

ρητορική τέχνη. Το Καλλίκλειο αγαθό είναι αναγκαίο να τονιστεί και πάλι ότι  

αποτελούν η ηδυπάθεια, η ακολασία και η ακατάσχετη ελευθερία, δομικά, κατά τον 

ίδιο, στοιχεία της αρετής και της ευδαιμονίας, ντυμένα με την απόλυτη ισχύ, ώστε να 

γίνει με ακρίβεια και σαφήνεια κατανοητή η αρνητική όψη της ρητορικής που 

μεταχειρίζονται πολιτικοί, όπως ο Καλλικλής.  

 Ο Σωκράτης πάντως δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Επικαλούμενος με 

τη σειρά του απόσπασμα από τη χαμένη για εμάς τραγωδία του Ευριπίδη, Πολύειδος, 

υπαινίσσεται ότι η θεωρία του πολιτικάντη είναι που καθιστά τη ψυχή νεκρή, ενώ 

αυτή του φιλοσόφου την επαναφέρει στη ζωή. Η διαφορά των τρόπων του βίου 

παραπέμπουν με σαφήνεια στη διαφορά των δύο όψεων της ρητορικής. Βέβαια 

άνθρωποι σαν τον Καλλικλή, χρησιμοθήρες και ατομιστές δεν είναι δυνατόν να μην 

φροντίζουν να αφήνουν ατραπούς διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό λοιπόν και 

πράττει, όταν φέρεται να ισχυρίζεται πως «ἵνα δή μοι μὴ ἀναμολογούμενος ᾖ ὁ 

λόγος…». Η διαπίστωση εξάγεται με ευκολία, ο υπερόπτης συνομιλητής του 

Σωκράτη θέλει παντού και πάντοτε να αφήνει διεξόδους, αλλά ο γιος του 

Σωφρονίσκου επιθυμεί κατά το δυνατόν να τις κλείνει. Βέβαια ο φιλόσοφος στο 

σημείο αυτό του διαλόγου φοβάται πολύ μήπως ο πολιτικός ηττημένος, κατά το 

σύνηθες των ασκούντων τη ρητορική του Γοργία και της παρέας του, ισχυριστεί ότι 

δεν συνδιαλεγόταν σοβαρά, αλλά διατύπωνε τους ισχυρισμούς του «παίζων». Από 

την πλευρά του έχει χρησιμοποιήσει παραβολές, εικόνες και φυσικά επακτικούς 

λόγους για να μεταπείσει τον ισχυρογνώμονα Καλλικλή. Τώρα το μόνο πια που του 
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απομένει είναι να εκθέσει πλήρως το υπερόπλο του, τη διαλεκτική του, για να 

αποσπάσει την ποθητή ομολογία
99

.  

 Δεν είναι δυνατόν και πάλι να προσπεράσουμε όχι μόνο το λογοτεχνικό 

ταλέντο του Πλάτωνα, αλλά και το γεγονός ότι είναι βαθύς γνώστης των διαφόρων 

σταδίων των ανθρώπινων παθών, καθώς (497c) παρουσιάζει έναν καταπονημένο πια 

τουλάχιστον εσωτερικά, Καλλικλή να συνεχίζει το διάλογο υπακούοντας στον 

μέντορά του. Αυτό δίνει αφορμή στον Σωκράτη να παραθέσει ένα ακόμα στοιχείο για 

την τέχνη του συνομιλητή του που ακολουθεί αλλόκοτες ατραπούς, αφού οι 

θεράποντες αυτής ξεκινούν από τα «μεγάλα», χωρίς προηγουμένως να έχουν μυηθεί 

στα «μικρά», δηλαδή με απλά λόγια νομίζουν ότι γνωρίζουν τα γενικά χωρίς τους 

ειδικούς και κατ’ αυτόν τον τρόπο πλανώνται. Ο πολιτικός δηλαδή δρα 

αντιεπιστημονικά, γιατί επιχειρεί να θεμελιώσει αξιώματα γενικού κύρους και 

καθολικές αλήθειες παραλείποντας ουσιαστικά την αποδεικτική συλλογιστική 

διαδικασία. Η ταύτιση ουσιαστικά της ηδονής με το αγαθό είναι αυτή που παρήγαγε 

αυτή την ανηθικότητα στα λεγόμενα και του Πώλου και του Καλλικλή.  

Ορθή η σωκρατική άποψη που ακολουθεί, οι ποσοτικές εναλλαγές της 

ηδονής και της λύπης είναι αυτές που ορίζουν την καλοσύνη ή την κακότητα του 

ατόμου
100

, ή γιατί όχι και του ρήτορα. Εν τέλει με συνομιλητή έναν Σωκράτη ο 

Καλλικλής αρχίζει να καταποντίζεται και στην ουσία ομολογεί την ήττα του: «… σου 

δίνω την αμέριστη συγκατάθεσή μου, γιατί διαπιστώνω ότι και αν κανείς, ακόμη και με 

διάθεση αστεϊσμού, συμφωνήσει μαζί σου για οτιδήποτε…». Ο έλεγχος που υπέστη 

ήταν τέτοιος που πλέον δεν άφηνε άλλα περιθώρια. Έτσι κατέφυγε στον κοινό 

σοφιστικό τρόπο του Γοργία και της παρέας του, που «παίζοντες» ή «γελώντες» 

προσπαθούν να μειώσουν τον αντίπαλο. Ακόμη και στην ήττα η απάτη της κίβδηλης 

τέχνης τους βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Δεν έρχεται λοιπόν τυχαία η επόμενη φράση 

του γεροδιδασκάλου: «ἰού ἰού, ὦ Καλλίκλεις, ὡς πανοῦργος εἶ…».  

Σαφέστατα ο Σωκράτης έχοντας συνείδηση ότι απέναντί του βρίσκεται ένας 

φέρελπις για το άβουλο πλήθος μελλοντικός πολιτικός, αντιπροσωπευτικός της 

συγκεκριμένης εποχής, όπου κυριαρχεί ο δυνάστης Λόγος του καιροσκοπισμού και 

της ιδιοτέλειας, είναι αδύνατο να μην διευκρινίσει πως  δεν καταψηφίζει την πολιτική 

στο σύνολό της· διαιρεί λοιπόν τους πολιτικούς σε δύο τάξεις, σε εκείνους που 

φέρονται ως ιατροί στην πόλη και σ’ αυτούς που υπηρετούν τις όποιες επιθυμίες των 

πολιτών κολακεύοντάς τους. Αυτονόητο μετά το διαχωρισμό αυτόν είναι πως ο 

φιλοσοφικός βίος διαφέρει άρδην από αυτόν που βιώνουν οι ακόλουθοι της 

ρητορικής της κολακείας και του ψεύδους. Αυτό είναι και το κύριο ζήτημα του 

διαλόγου. Λογικά πλέον η συζήτηση περιστρέφεται για το πόσο σημαντικά ωφέλιμη 

καθίσταται η επανάληψη των «αγαθών» ιδεών ή πραγμάτων
101

. Ανενδοίαστα θα 

υποστήριζε κανείς πως η τέχνη της πειθούς, όταν καλλιεργείται σ’ ένα πλαίσιο 

δικαιοσύνης – αλήθειας και εθισμού στο «αγαθό», τότε μόνο ωφέλιμη και 

δημιουργική μπορεί να οριστεί, μακριά από κάθε πλάνη και ιδιοτέλεια. Επιβεβαίωση 

της ριψοκίνδυνης αυτής άποψης έρχεται λίγο παρακάτω
102

 με τον έμμεσο, αλλά σαφή 

παραλληλισμό της «κακής» ρητορικής με την τέχνη του κακόφημου διθυραμβοποιού 

των Αθηνών, Κινησία. Έτσι γίνεται λόγος για το ένα μέρος της κιθαριστικής που 
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ανήκει στους δημόσιους αγώνες και κατατάσσεται στην κολακεία και για το άλλο 

μέρος αυτής που ασκείται ως προπαιδεία και μυεί τους νέους στην Αρμονία
103

.  

Ό,τι σχετίζεται επομένως με την ανηθικότητα, ό,τι διεγείρει τα κατώτερα 

ένστικτα του ανθρώπου, ό,τι τον διαφθείρει ψυχικά και ταυτόχρονα προκρίνει τη 

στιγμιαία ακουστική – οπτική απόλαυση, δεν μπορεί να θεωρείται τέχνη και φυσικά 

δεν είναι δυνατόν να διδάσκεται και μ’ αυτόν τον τρόπο να γαλουχείται  η αθηναϊκή 

νεολαία. Η μοίρα αυτών των ρητόρων – πολιτικών της πόλης-κράτους είναι 

προδιαγεγραμμένη, η πτώση από την εξουσία, γιατί ο λαός θα αντιληφθεί ότι 

εξυπηρετούν αποκλειστικά ιδιοτελή συμφέροντα και είναι άβουλα πειθήνια όργανα 

του ψεύδους και της απάτης. Άλλωστε με περισσό θράσος παραδέχεται ο Καλλικλής 

ότι πανταχόθεν θηρεύει την ηδονή, «…πρός τήν ἡδονήν μᾶλλον ὥρμηται καὶ τὸ 

χαρίζεσθαι τοῖς θεαταῖς». 

 Μια δίκαιη και έγκυρη χρήσης της ρητορικής επιτέλους κάνει την εμφάνισή 

της
104

. Ο Καλλικλής, ενώ προηγουμένως ο συνομιλητής του θέτει ένα ερώτημα –

μομφή αναφέροντας ότι οι ρήτορες αγορεύουν έχοντας έναν στόχο, να γίνουν αρεστοί 

στο αθηναϊκό κοινό
105

, ο ίδιος παρατηρεί ότι μερικοί από τους τεχνίτες του λόγου 

νοιάζονται πραγματικά για τους πολίτες· έκπληκτος για την απάντηση που έλαβε ο 

Σωκράτης αναγκάζεται να συμφωνήσει. Βέβαια δεν αμφισβητεί τη χρηστή ρητορική, 

αλλά είναι βέβαιος ότι η συνήθης δεν είναι τέτοια
106

. Δεν διστάζει επιπρόσθετα με 

υπερβολική αυστηρότητα να κρίνει για τη ρητορική τους πολιτικούς της δυναμικής 

του Θεμιστοκλή, του Κίμωνα, του Μιλτιάδη ή και αυτού ακόμη του Περικλή. Η αιτία 

φυσικά δεν είναι άλλη από το γεγονός, όπως ήδη πολλές φορές έχει ειπωθεί, ότι 

πολιτικοί ήταν αυτοί που καταδίκασαν σε θάνατο τον αγαπημένο δάσκαλο. Εύλογο 

φαίνεται που ο Καλλικλής στην απαρίθμηση των εξεχουσών προσωπικοτήτων της 

πολιτικής «λησμονεί» τον Αριστείδη, μάλλον λόγω του έντιμου χαρακτήρα του και 

του προσωνυμίου που του είχε δοθεί, ως δίκαιος, λογικό είναι να διαφεύγει της 

διάνοιας του πολιτικάντη.  

Η ρητορική με τη μορφή κολακείας υφίσταται και επιδιώκει με αισχρό τρόπο 

να διεγείρει έντονα πάθη πλανεύοντας το πλήθος, τώρα όμως καθίσταται πλέον σαφές 

πως υπάρχει, έστω και θεωρητικά, και ένα άλλο είδος ρητορικής. Αυτό, όπως 

διατείνεται ακόμη και ο φιλόδοξος πολιτικός, δρα ηθοπλαστικά στις ψυχές των 

πολιτών, χρησιμοποιώντας λόγο είτε περισσότερό είτε λιγότερο ευχάριστο για το 

ακροατήριο. Και ενώ ο γεροδιδάσκαλος φαίνεται να αποδοκιμάζει την άποψη του 

Καλλικλή, έπειτα αναζητεί και ο ίδιος τέτοιο ρήτορα· χαρακτηριστικά αναφέρει πως 

«ο ενάρετος αυτός άνδρας» θα αποβλέπει συνειδητά σε κάποιον σκοπό και το 

δημιούργημά του θα έπεται από «ορθή τάξη και αρμονικό κάλλος
107

».  

Αιφνιδιαστικά σε επόμενο χωρίο ο Σωκράτης δίνει τα συστατικά στοιχεία 

αυτής της μορφής της ρητορικής: «η τάξη και η ορθή αναλογία των μερών της ψυχής 

συνιστούν τη δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη». Με σαφήνεια δίνει το στίγμα της θετικά 

φορτισμένης όψης της τέχνης του λόγου που τελεολογικά δρώντας θα φέρει τη 

δικαιοσύνη – σωφροσύνη στην πόλη απαλλάσσοντάς την από την αδικία και την 

ακολασία – κακία, ενσταλάζοντας κάθε άλλη αρετή. Στον Καλλικλή το μόνο που 

απομένει είναι η προσποιητή αδιαφορία, «οὐδέ γέ μοι μέλει», για να καλύψει άραγε 

την ήττα του ή για να περισώσει τί; Ο γεροδιδάσκαλος με κάποια αυταρέσκεια 
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υποχρεώνεται να δηλώσει: «τίς οὖν ἄλλος ἐθέλει;μή γάρ τοι ἀτελῆ γε τόν λόγον 

καταλίπωμεν». Στο σημείο αυτό τόσο ο πολιτικός, όσο και όλοι οι αντίπαλοι του 

Σωκράτη έχουν ηττηθεί κατά κράτος. Από το σημείο αυτό αρχίζει, θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς, η λύση του δραματικού διαλόγου. Ο ηττημένος από την πλευρά 

του θεωρεί πως ένα πράγμα του απομένει παρά τις παλινωδίες που υπέστη φανερά η 

σκέψη και ο δημόσιος λόγος του, να καταστήσει το νικητή γελοίο.  

Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε πως ο Πλάτωνας βομβαρδίζει πλέον 

τον αναγνώστη με εκείνα τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στο να διακρίνει 

εναργέστερα τις δύο όψεις της ρητορικής τέχνης. Επικαλούμενος την αυθεντία των 

Πυθαγορείων
108

 και του Εμπεδοκλή υποστηρίζει ότι ο υλικός κόσμος κυριαρχείται 

από δύο αντίρροπες δυνάμεις, τη Φιλότητα και το Νεῖκος. Το πρώτο συνενώνει και 

συνέχει τα πράγματα, ενώ το δεύτερο τα διαχωρίζει και μάλιστα βίαια. Οι δυϊστικές 

του ιδέες βρίσκουν χώρο δράσης και στην ισότητα τη γεωμετρική, καθώς διατείνεται 

πως υπάρχουν δύο είδη ισότητας με το ίδιο όνομα, αλλά είναι αντίθετες από πολλές 

απόψεις. Η μια, η αριθμητική ισότητα είναι προσπελάσιμη από κάθε πολιτική 

κοινότητα και νομοθέτη και οι ποσοτικές εναλλαγές των μονάδων της είναι θέμα 

κλήρωσης, ενώ η άλλη, η γεωμετρική ισότητα είναι η αληθινή, η άριστη και η 

δυσδιάκριτη. Συνιστά την κρίση του πατέρα των θεών, του Δία και ελάχιστα 

ευδοκιμεί στους ανθρώπους. Τα αποτελέσματά της είναι ευεργετικά και απονέμει τις 

τιμές ανάλογα με την προσωπική αξία, πνευματική και ηθική έχοντας ως γνώμονα 

τον ορθό λόγο
109

.  Η μια ισότητα έχει ως έρεισμα τον αριθμό και η άλλη την αξία και 

τον ορθοέπεια. Η αναλογία με τις δύο όψεις της ρητορικής είναι αυτονόητη.  

Πλέον ακόμη και τα πυροτεχνήματα από την πλευρά του Καλλικλή στο 

διάλογο γίνονται απ’ όλους αντιληπτά, όταν απροκάλυπτα αναφέρει απευθυνόμενος 

στο γιο της Φαιναρέτης: «δεν κατανοώ πως καταφέρνεις κάθε φορά και στρέφεις τους 

όρους της συζήτησης σε διαφορετικές κατευθύνσεις». Με απλά λόγια του αποδίδει 

σοφιστικές ιδιότητες ή τον εξισώνει με εριστικό άνθρωπο
110

. Όπως έχει ειπωθεί, ένας 

Σωκράτης, άσχημος και απεριποίητος γέρος, που χλευάζει συστηματικά τους 

συμπολίτες του κατηγορώντας τους δημοσίως για χαμηλή νοημοσύνη, που κατ’ ουσία 

αμφισβητεί την καθημερινή τους ζωή, που παραδέχεται ότι ακούει φωνές και 

εκφράζει ανοιχτά την περιφρόνησή του για τις αποφάσεις της πλειοψηφίας 

θεωρώντας ανίκανους να εκφράσουν μια άποψη και το κυριότερο με αγαπημένους 

μαθητές του προδότες, όπως ο Αλκιβιάδης, ή αδίστακτους τύραννους, όπως ο Κριτίας 

και ο Χαρμίδης, είναι δυνατόν να μην αναμένεται να κατηγορηθεί με όποια μομφή 

από τους αντιπάλους του θεωρούνταν η πιο καλοστημένη και επίκαιρη για την εποχή; 

Για τον αναγνώστη από τα λεγόμενα και μόνο του φιλοσόφου γίνεται 

αντιληπτή η διαφορά του από τον σοφιστή. Ο Καλλικλής αποδίδει μεγάλη αξία στην 

τέχνη του που φυσικά δεν στηρίζεται στο δίκαιο, γιατί το ίδιο μεγάλη αξία αποδίδει 

και στην ίδια τη ζωή, ενώ ο Σωκράτης τις μέγιστες των τιμών τις κρατά για το 

αθάνατο ανθρώπινο πνεύμα που με τη φιλοσοφική ρητορεία, όχι ως μέσο, αλλά 

κυρίως ως τρόπο ζωής θα προσεγγίσει ή και θα κατακτήσει το δίκαιο
111

. Το πιο 

ουσιαστικό για τον δάσκαλο είναι η σωτηρία της ψυχής
112

, η οποία θα επιτευχθεί με 
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σεμνότητα και κοσμιότητα, μακριά από αλαζονικές συμπεριφορές· αυτά τα στοιχεία 

συνθέτουν τη θετικά φορτισμένη όψη της ρητορικής. Δεν πρέπει επιπλέον να 

λησμονηθεί πως η αιδώς και η δίκη και στον ομώνυμο διάλογο Πρωταγόρα 

θεωρούνται « …εἶεν πόλεων κόσμοι τε  καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί ». Ευφυέστατη 

κρίνεται η αντιπαραβολή της μετριοφροσύνης του κυβερνήτη του πλοίου που δεν 

έρχεται σε πλήθουσα ἀγορά να επιδεικνύεται ως σωτήρας με τις επιδείξεις άνευ 

ουσίας των ρητόρων.  

Βέβαιο θεωρείται πως ο Σωκράτης τα τερτίπια της ρητορικής του Γοργία και 

των ομοίων του πλέον και μετά τη συναναστροφή του αυτή τα κατανοεί. Έτσι, τώρα 

που η νίκη της «δικής» του ρητορικής απέναντι σ’ αυτή των ρητόρων της εποχής του 

είναι κατάδηλη, αποφασίζει να κάνει λόγο για πληρέστερη γνώση του αναγνώστη και 

στην εξωτερική εμφάνιση των συγκεκριμένων τεχνιτών του λόγου
113

· φανερή η 

αντίθεση της εμφάνισης ενός φιλοσόφου και γενικότερα ο τρόπος ζωής αυτού με τη 

φανταχτερή πορφύρα και τα χρυσά πέδιλα, αλλά και εν γένει τον τρόπο ζωής του 

ρήτορα και ειδικότερα του Γοργία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και το γεγονός πως 

τόσο ο Πώλος, όσο και ο Γοργίας και ο Καλλικλής στόλισαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του διαλόγου με πλήθος κοσμητικών επιθέτων την τέχνη τους και τη ζωή τους.  

 Ωστόσο ο Πλάτωνας δια του στόματος του Σωκράτη δεν παύει να ταλανίζει 

το νου και τη ψυχή μας με τα πετυχημένα, ως άριστος λογοτέχνης, εκφραστικά μέσα. 

Με περισσή ευκολία φέρνει στη θύμησή μας το θρύλο για τις Θεσσαλίδες 

μάγισσες
114

, οι οποίες, υποτίθεται, είχαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τη σελήνη και 

τα αστέρια από το νυχτερινό ουρανό στη γη. Αυτή η παράξενη ενέργεια είχε ως 

συνέπεια να στερούνται τη σταθερότητα των ποδιών τους και της όρασής τους. Ο 

γεροδιδάσκαλος μας υπενθυμίζει το θρύλο καθώς θέλει να προδιαγράψει την μοίρα 

των πολιτικών ανδρών που σφετερίζονται την εξουσία της πόλης με συνέπεια να 

διαφθείρεται η ψυχή τους και να κινδυνεύουν να απολέσουν την ατομική τους 

σωτηρία, τόσο στην επίγεια ζωή, όσο και στην υπερκόσμια, δηλαδή τα φίλτατα, όπως 

στερούνταν οι Θετταλίδες τα μάτια τους. Η χαριστική βολή στον Γοργία έρχεται, 

όταν ο Σωκράτης υπαινίσσεται ότι δεν μπορεί να διδάξει τέτοια είδους τέχνη που θα 

επιτρέψει στον μαθητευόμενο να ασκεί επιρροή στην πόλη.  Εξάλλου υποστηρίζει 

πως το ομόηθες των πολιτευτών προς το λαό πρέπει να στο παρέχει ο τρόπος ζωής, 

για να είναι γνήσιοι οι δεσμοί φιλίας με το λαό και όχι οι κίβδηλες θεωρητικές επ’ 

αμοιβή γνώσεις. Καταλήγει με μεγάλη σιγουριά πως η ίδια η ζωή και ο τρόπος 

γενικότερα του βίου είναι αυτό που τελεολογικά θα φέρει στον πολίτη το ποθητό γι’ 

αυτόν αποτέλεσμα, κάτι που εξασφαλίζει όχι το φαίνεσθαι, αλλά το εἶναι · και αυτό 

σίγουρα το διασφαλίζει ο Σωκράτης και το δικό του περιβάλλον με τη φιλοσοφικά 

χρωματισμένη ρητορεία τους.  

Εξάλλου, επειδή ο Καλλικλής δηλώνει ότι δεν πείθεται, η συμβουλή του 

δασκάλου είναι καθοριστική, οφείλει να εξετάσει «πολλάκις ταῦτα». Ο Πλάτωνας δεν 

χάνει ευκαιρία και αναδεικνύει τόσο τον τρόπο ζωής του φιλοσόφου, όσο και τις 

μεθόδους διδασκαλίας και εμπέδωσης της γνώσης, αναδεικνύοντας τον αυθεντικό 

δάσκαλο. Είναι ολοφάνερο, επιθυμεί να καταστήσει σαφείς τις διαφορές ανάμεσα στη 

ρητορική που επαγγέλλεται ο Γοργίας και οι γύρω του ρήτορες, με τη φιλοσοφική 

ρητορεία του γιου της Φαιναρέτης. Διαφορές όχι μόνο στο περιεχόμενο της 

παρεχόμενης γνώσης, αλλά κυρίως στο σκοπό που αυτή δύναται να κατακτήσει. Η 

ηθική και η δικαιοσύνη της φιλοσοφικής ρητορείας τους ορίζουν το ηθοπλαστικό 
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περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την παγίωση της 

θέσης, ο Αθηναίος ορίζεται μόνο ως πολίτης μέσα στο πλαίσιο της πόλης· η 

ευδαιμονία του συνυφαίνεται με αυτήν της πόλης. Η ρητορεία του Σωκράτη είναι ο 

διαφορετικός τρόπος ζωής που επιθυμεί ο φιλόσοφος να κάνει πράξη ο Αθηναίος 

ξεφεύγοντας από ό,τι κίβδηλο διδάσκει ο Γοργίας και οι όμοιοί του.  

Το γεγονός πως ο γιος της Περικτιόνης διεκδικεί για την τέχνη του το ρόλο 

και τη θέση που της αρμόζει στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται σαφές και 

από τη σκέψη του που πολύ παραστατικά την περνά στο διάλογό του. Πιστεύει 

λοιπόν ακράδαντα πως ένας πολιτικός άνδρας, όπως και κάθε επιστήμονας, 

αξιολογείται από τους δασκάλους που τον δίδαξαν ή όχι την ηθική αρετή μέσω του 

Λόγου, από το τί θεωρητικά συνέλαβε ο ίδιος ως διδασκόμενος, αν είχε 

αναγνωρισμένα αποτελέσματα και ποιους είχε μαθητές
115

. Το κρεσέντο αυτό του 

Σωκράτη που αφορά στον τρόπο διδασκαλίας κλείνει σε επόμενο χωρίο, όταν αφήνει 

να εννοηθεί πως η τέχνη του Γοργία και της ομήγυρής του φέρνουν σ’ επαφή με 

ολοκληρωμένες διδασκαλίες την αθηναϊκή νεολαία προσπερνά τα απαραίτητα αρχικά 

μαθήματα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί τη παροιμία, ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν 

ἐπιχειρεῖν μανθάνειν
116

. Δηλαδή αν κάποιος μαθαίνει την κεραμική τέχνη, πριν μάθει 

να πλάθει κάποιο μικρό κατασκεύασμα και επιχειρεί να δημιουργήσει πιθάρια
117

, τον 

περιμένει η αποτυχία.  

 Και ο Σωκράτης ως αυθεντικός δάσκαλος γνωρίζει τη ψυχολογία του μαθητή 

και αντιλαμβάνεται τον διακαή πόθο του να έλθει σε επαφή με τα πνευματικά 

επιτεύγματα, όσο γίνεται πιο σύντομα. Γνωρίζει όμως καλύτερα από τον καθένα πως 

με μικρές κατακτήσεις στο πεδίο της γνώσης θα εμπεδωθούν και θα αφομοιωθούν με 

τον καλύτερο τρόπο τα υψηλά διανοήματα.  

Βέβαια ο γιος της Περικτιόνης αντιμάχεται τη ρητορική του Λεοντίνου και 

για έναν ακόμη λόγο, γιατί αυτή αποφεύγει την ευθεία αντιπαράθεση λόγων και 

μάλιστα λόγων που στηρίζονται στην ορθοέπεια και στην επιστημονική απόδειξη. 

Δεν διανοείται ότι ένα εφήμερο κυριολεκτικά χωρίς καμία διαχρονική αξία 

παιδευτικό σύστημα καθοδηγεί την αθηναϊκή νεολαία με κύριο έρεισμά του ούτε τη 

δικαιοσύνη, ούτε τη σωφροσύνη, ούτε και καμία άλλη από τις αρετές, αλλά έχει σε 

πρωτεύουσα θέση και μάλιστα απροκάλυπτα την απάτη και την αδικία. Θεωρεί 

απολύτως λογικό να μην θέλει να έχει σχέση με μια τέχνη που έχει ως βασικό 

εργαλείο τα σοφίσματα, ανάλογα με αυτά που μεταχειρίζονται αποκλειστικά πια οι 

διεφθαρμένοι Αθηναίοι της εποχής του στις πολεμικές συγκρούσεις τους, όπου 

στηρίζονται στα τεχνάσματα στο ναυτικό και όχι στο ομηρικό ιδεώδες της πολεμικής 

αριστείας που κατακτάται με τη χερσαία μάχη σώμα με σώμα.  

Ο στόχος τόσο του Σωκράτη, όσο γενικότερα των φιλοσόφων είναι να 

μετουσιωθούν οι πολίτες από ανάξιοι και άδικοι, χρηστοί και ενάρετοι. Μάλιστα 

διεκδικούν τα ίδια και για τους ξένους και για τους δούλους και για τους ελεύθερους 

και όχι σε θεωρητική βάση, αλλά στον καθημερινό πρακτικό βίο. Αντίθετα οι 

σοφιστές στο γενικό πλαίσιο της πρωτοποριακής αντίληψης για την ενότητα και 

ισότητα των ανθρώπων με τις γνωστές διακηρύξεις τους κατά των διακρίσεων
118

 

παραμένουν στο χώρο του θεωρητικού αποκλειστικά βίου, μακριά από την ενεργή 

πρακτική εφαρμογή των θεωριών τους στην καθημερινότητα του Αθηναίου. Δεν 
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διστάζει να θίξει και πάλι τον πλέον, για πολλούς, χαρισματικό ηγέτη, τον Περικλή 

κρίνοντάς τον εκ του αποτελέσματος για τις στρεβλώσεις που προκάλεσε στην 

πολιτεία της Αθήνας. Θίγει λοιπόν τη φιλαργυρία, τη νωθρότητα και τη φλυαρία που 

αποτελούν τις κύριες κατηγορίες προς τις ορδές των ρητόρων που κατέκλεισαν την 

Αθήνα του Σωκράτη και απ’ ό,τι φαίνεται επηρέασαν τους πολίτες πολύ αρνητικά και 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Καλλικλής μη μπορώντας να αντιδράσει με 

επιχειρήματα στα λεγόμενα του αθηνολάτρη σοφού προβαίνει σε προσωπικές 

επιθέσεις, για να προσβάλει τους θεράποντες αυτού, όπως τον Ξενοφώντα και τον 

Πλάτωνα υποτιμώντας έτσι τις κατηγορίες του και ανάγοντάς τες γενικά σε 

συκοφαντίες αντιπάλων.  

Ο δάσκαλος του Πλάτωνα φέρνει στο φως και μια περίπτωση κατά την 

οποία οι Αθηναίοι είχαν οργισθεί με τον Περικλή και τον καταδίκασαν για κλοπή. 

Αυτός κατάφερε αρχικά να καταπραΰνει με το Λόγο του την οργή τους, όμως την 

καταδίκη δεν την απέφυγε. Ίσως στο σημείο αυτό φαίνεται πως τελικός νικητής δεν 

είναι ο Λόγος, που διέπεται από την αδικία. Η ίδια μοίρα επιφυλάσσεται και σε άλλες 

εξέχουσες προσωπικότητες που άσκησαν την πλάνα ρητορική στο αθηναϊκό λαό. 

Επιτέλους ο Σωκράτης στο διάλογο του με τον Καλλικλή ομολογεί την ύπαρξη της 

αληθινής ρητορικής
119

, που δεν αφήνει τον πολιτικό να εκπέσει από το άρμα της 

πολιτικής λόγω απάτης και ιδιοτέλειας και στέκει μακριά από την κολακεία και τη 

δολερότητα. Αυτή η αληθινή ρητορική έχει έναν σκοπό, να υπηρετήσει το κοινό 

συμφέρον. Μέσω της δύναμης του δίκαιου Λόγου θα πείσει και θα μετασχηματίσει 

τον άβουλο όχλο σε πολίτες, χρήσιμους για την πολιτεία, ώστε να κατακτηθεί η 

ευδαιμονία με θεμέλιο λίθο τη δικαιοσύνη. Η ουσία είναι πως η αληθινή ρητορική 

κάνει τους πολίτες πιο ηθικούς, ενώ η  «κολακική» σώζει απλά από τους κινδύνους.  

Η σωκρατική φιλοσοφική ρητορεία στέκει μακριά από κάθε ηδυπάθεια και 

δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η δύναμη του λόγου, η πειθώ ή ακόμη και η βία που, 

όπως διατείνεται στην Πολιτεία ο μαθητής του, απευθύνεται κυρίως στον «ἄπειρον 

παιδείας ὄχλον», υπηρετεί οτιδήποτε άλλο εκτός από την κοινωνική ευδαιμονία που 

εξασφαλίζει και την προσωπική ευδαιμονία του πολίτη – ατόμου. Φυσικά για τον 

Πλάτωνα ευδαιμονία δεν είναι η προσωπική ευτυχία στη ζωή, αλλά η συναίσθηση ότι 

με τις ενέργειές σου καθιστάς και τους άλλους ευδαίμονες. Αυτός ο βαθμός 

αλτρουισμού σπανιότατα εφικτός είναι το ζητούμενο της διδασκαλίας των 

φιλοσόφων με κύριο εργαλείο το δίκαιο Λόγο. Η ηθική βάση είναι αναγκαία τόσο 

στη διδασκαλία, όσο και στα επίχειρα αυτής. Η πλήρωση των επιθυμιών της 

πολιτείας χωρίς την ηθική και τη δικαιοσύνη, μπορεί να φανερώνει λαμπρή πολιτική 

περίοδο και να επιφέρει εγκώμια στους πολιτικούς της συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου, όμως αναπόδραστη θεωρείται η πτώση της και η όλη «διόγκωση» της 

πόλης είναι φαινομενική. Έτσι και οι ρήτορες, οι εκπρόσωποι της πλάνης ρητορείας, 

παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μια φαινομενική ευρωστία στο πνευματικό και 

πολιτικό γίγνεσθαι, η οποία όμως είναι παροδική. Παρόλα αυτά δεν πρόκειται να τους 

μεμφθεί κανείς για την έλλειψη ηθοπλαστικής παιδεία, αλλά θα κατηγορήσουν 

αυτούς που εκείνη τη χρονική στιγμή θα έχουν στα χέρια του την εκπαιδευτική 

πολιτική. Είναι λοιπόν φανερό πως οι συνέπειες της άνευ ηθικής βάσης ρητορείας θα 

φανούν στο μέλλον, καθιστώντας αδύνατη την πρόοδο των πολιτών και όλης της 

πολιτείας. Οι υπαίτιοι πολύ πιθανόν να μην τιμωρηθούν· ο λόγος είναι απλός, τα 

πλήθη πάντα παρασύρονται από την πρόσκαιρη πολιτική λάμψη και δεν αποδίδουν 

στους αληθινούς υπαίτιους ό,τι νοσηρό υπάρχει στην πολιτεία. Η όποια «διόγκωση» 
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της πόλης χωρίς σωφροσύνη  και δικαιοσύνη είναι ασθένεια, είναι έλκος, οίδημα που 

υποδεικνύει σοβαρό εσωτερικό τραύμα. Πετυχημένη και πάλι η επιλογή του 

λεξιλογίου από τον γράφοντα του διαλόγου.  

Αυτό που ισχυρίζεται ο Σωκράτης είναι ουσιαστικά πως ο πολιτικός 

προσπαθεί να διδάξει ολόκληρο το λαό, ο σοφιστής από την πλευρά του μόνο τα 

άτομα και οι δύο πάντως βρίσκονται μεταξύ τους σε διαπλοκή. Τόσο ο Γοργίας, όσο 

και ο Πώλος έχουν ένα είδος συναλλαγής με τον πολιτικό Καλλικλή. Η ρητορική 

χρησιμοποιείται ως άγημα της πολιτικής υπηρετώντας την ακολασία και την αδικία 

οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια την πόλη σε παρακμή. Αυτό βέβαια συμβαίνει με 

τη ρητορική του Λεοντίνου και ο Σωκράτης αποδεικνύει την κατ’ επίφαση τέχνη τους 

με την αδικία που εισπράττουν πρώτα – πρώτα από τους μαθητές τους
120

. Η 

εκπαίδευση λοιπόν δεν ανήκει σ’ αυτούς που επαγγέλλονται τη διδασκαλία της 

αρετής και στην πράξη αποδεικνύεται το έργο τους αναποτελεσματικό. Στο σημείο 

αυτό με έκπληξη διακρίνει ο αναγνώστης ένα ρήγμα στη ρητορική, καθώς ο 

Καλλικλής τους δασκάλους της αρετής, όπως τον ρήτορα Πρωταγόρα και τον 

Πρόδικο τους καταφρονεί
121

. 

Ο φιλόσοφος στο χωρίο αυτό κατάφερε και απόσπασε το προσωπείο της 

ψευδούς ρητορικής καταδεικνύοντας ότι είναι ο αίσχιστος τύπος της σοφιστικής
122

. 

Το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης «τέχνης» αμείβονται δεν μπορεί να 

το χωνέψει και προσκαλεί, αλλά ταυτόχρονα και προκαλεί τον πολιτικό να 

συμφωνήσει με παρρησία μαζί του επικαλούμενος την αλήθεια. Μάλιστα ο 

Καλλικλής πιστεύει ότι ο Σωκράτης θα οδηγηθεί σε δικαστική αίθουσα εξαιτίας των 

σκέψεων που δυνατά εκφράζει ερεθίζοντας – κεντρίζοντας τους συμπολίτες του. Ο 

Πλάτωνας φυσικά δεν αντέχει και προβαίνει ήδη σε χαρακτηρισμούς των κατηγόρων 

του αγαπημένου δασκάλου θεωρώντας πως «θα είναι» εξαιρετικά διεφθαρμένοι και 

αναξιόλογοι. Δεν αρκείται και τους αποδίδει μέσα στο ίδιο χωρίο ξανά την ίδια 

ιδιότητα, «διεφθαρμένοι», αφού, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος ο Σωκράτης, χωρίς να 

ενεργεί άδικα θα συρθεί σε δικαστικές αίθουσες.  

Δεν προκαλεί στη συνέχεια καμία έκπληξη η δήλωση του δασκάλου, 

«εφαρμόζω την αληθινή πολιτική επιστήμη και ενεργώ μόνος ανάμεσα στους 

σημερινούς πολιτικούς
123

». Ο Πλάτωνας φανερώνει την αιτία γραφής των διαλόγων 

του, δεν είναι απλά η αποκατάσταση της μνήμης του Σωκράτη, αλλά η δημιουργία 

τέτοιων τύψεων στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της Αθήνας, ώστε ο μεγάλος 

σοφός όχι μόνο να καθιερωθεί ως ο μόνος αυθεντικός δάσκαλος της εποχής ή ως ο 

μοναδικός πολιτικός, ικανός να σώσει την παρακμάζουσα Αθήνα, αλλά και να 

θεοποιηθεί ως μόνιμος κάτοικος των νησιών των Μακάρων. Δεν διστάζει και πάλι να 

μεμφθεί και τους «μελλοντικούς» δικαστές του παραβάλλοντάς τους με μια 

παιδιάστικη συντροφιά, ανίκανη όχι να δικάσει, αλλά και να τον αντικρίσει. Στο 

συγκεκριμένο χωρίο χρησιμοποιεί το επίθετο «κομψά
124

» για να χαρακτηρίσει όχι τα 

αντικείμενα της φιλοσοφίας, αλλά της ρητορικής, την οποία όμως στην ώρα της δίκης 

δεν επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει και ας μείνει άλαλος μπροστά στους δικαστές. 

Δείχνει λοιπόν ότι δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και ας χάσει ακόμα και τη ζωή 
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του σε αντίθεση με τον πολιτικό
125

και τα δεδομένα της εποχής του. Επιπρόσθετα 

είναι τόσο βέβαιος για την καταδίκη του που θεωρεί ότι ακόμη και αν οι κατήγοροί 

του παρ’ ελπίδα καταθέσουν στο δικαστήριο την αλήθεια, οι δικαστές δεν θα τη 

δεχτούν και με μεγάλη ένταση θα την αποδοκιμάσουν.  

Ο μεγάλος λοιπόν δάσκαλος δεν επιθυμεί στο επικείμενο δικαστήριο να 

ενδυθεί την κολακευτική ρητορική και να αναφέρει ηδονές που για το πλήθος 

φαντάζουν ως ευεργεσίες και οφέλη. Ό,τι ειπωθεί, επιθυμεί να διέπεται από το δίκαιο 

και φυσικά να αποβλέπει στο κοινό συμφέρον, ενεργώντας ως πολίτης μιας δίκαιης 

ευνομούμενης πολιτείας και όχι ως άτομο. Τελικά γνωρίζει πως η τύχη θα τον κρίνει, 

παρόλο που δεν έχει διατυπώσει ή διαπράξει τίποτε άδικο έναντι θεών και ανθρώπων. 

Κατά τα λεγόμενά του, δηλώνει ικανός να υπερασπίσει τον εαυτό του με εργαλείο 

την τέχνη της πειθούς και μάλιστα να διαφυλάξει την πολύτιμη ζωή του. Αν, όμως, 

φανεί ενδεής στην κολακευτική ρητορική, ακόμη και το θάνατο θα υπομείνει 

αδιαμαρτύρητα, γιατί ο μεγαλύτερος φόβος στη ζωή του είναι να φτάσει η ψυχή του 

στον Άδη γεμάτη αδικίες, το έσχατο όλων των δεινών. Ο αθηνολάτρης σοφός με 

δογματικό τόνο επιθυμεί να είναι θεράποντας αποκλειστικά της δικαιοσύνης και της 

Αλήθειας.  

Στο τέλος ο εσχατολογικός μύθος φαινομενικά δεν έχει και πολύ σχέση με τα 

προηγούμενα γίνεται πάντως μέσω αυτού κατανοητό πως ο Σωκράτης ελλείψει της 

μεγαλεπήβολης ρητορικής πειθούς που δημιουργεί επίφαση αλήθειας και εξαπατά 

τους δικαστές θα καταδικαστεί, αλλά θα βρεθεί κατόπι στις νήσους των Μακάρων, 

σαγηνεύοντας με το δικό του αληθινό Λόγο τους κατοίκους των Ηλυσίων, αφού η 

ψυχή του θα μαρτυρά έναν άνθρωπο δίκαιο, που οδηγός στη ζωή του ήταν πάντα η 

Αλήθεια· εργαλείο του εξάλλου για το κοινό καλό είχε το δίκαιο Λόγο. Οι κατ’ 

επίφαση ρήτορες όμως;  
Πιο αναλυτικά πρέπει να αναφερθεί πως η διαφορά ανάμεσα στο φαίνεσθαι 

και το εἶναι γίνεται απολύτως κατανοητή ακόμη και στον εσχατολογικό πλατωνικό 

μύθο που αφορά στο δικαστήριο των ψυχών, με πρωταγωνιστή τον Δία, ο οποίος 

εκφράζει τόσο την κοσμική, όσο και την πολιτική αρμονία και δικαιοσύνη· η διαύγεια 

και η ωφέλεια σίγουρα αποτελούν συστατικά στοιχεία των μύθων του μαθητή του 

Σωκράτη. Έμμεσα αντιδιαστέλλεται και πάλι η εξωτερική εμφάνιση και το υπερφίαλο 

του χαρακτήρα των εκπροσώπων της κολακευτικής ρητορικής με τη λιτότητα και το 

ωφέλιμο της φιλοσοφικής ρητορείας. Επιπλέον ο Πλάτωνας, καθώς του δίνεται η 

ευκαιρία, είναι αδύνατον να μην την αδράξει και να μην θίξει ακόμα και μέσω του 

μύθου τη νοσηρή κατάσταση που επικρατεί στα αττικά δικαστήρια με την παρουσία 

των ψευδομαρτύρων και τη συνδρομή τους για την κάλυψη της αλήθειας. Οι 

επίορκοι, οι ψεύτες, οι αλαζόνες και όσοι στέκουν μακριά από την Αλήθεια τους 

περιμένει το δεσμωτήριο των ψυχών και το βέβαιο είναι πως η ψυχή και κυρίως των 

αιώνιων δικαστών έχει την ικανότητα να δει την Αλήθεια· το εμπόδιο που στέκει 

μπροστά της λόγω των αισθητήριων οργάνων που την παρασύρουν θα το 

υπερκεράσουν με τη βοήθεια του θείου και η Δικαιοσύνη θα λάμψει.  

Εξάλλου οι επίπλαστα «ευδαιμονέστατοι» πάνω στη γη και οι θεράποντες της 

κολακικής ρητορικής που στη φαρέτρα τους είχαν την πλάνη, την αλαζονεία και τους 

επίορκους θα λάβουν τη χείρονα θέση στον Άδη
126

. Γιατί είναι τρομερά δύσκολο, 

κατά το γιο της Φαιναρέτης, να έχει κάποιος ανυπέρβλητη εξουσία και, ενώ μπορεί 
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να ενεργεί άδικα, αυτός να ζει δίκαια. Οι υπαινιγμοί του Πλάτωνα, έστω και έμμεσοι, 

είναι σαφείς· ο δυνάστης Λόγος των ρητόρων τούς παρέχει αυτή την ανυπέρβλητη 

εξουσία, ωστόσο στο χέρι τους είναι να ενεργήσουν δίκαια, αναζητώντας την 

Αλήθεια. Ακόμη και στο τέλος του διαλόγου γίνεται κατανοητή ότι η διαφορά 

ανάμεσα στην τέχνη που επαγγέλλεται ο Σωκράτης από τη μια και ο Γοργίας και η 

ομήγυρή του από την άλλη δεν έγκειται μόνον στις αρχές, αλλά και στο πρότυπο του 

πολιτικού άνδρα που έχουν· ο πρώτος προβάλλει ως πρότυπο τον Αριστείδη τον 

Δίκαιο, ενώ οι άλλοι τον Αρχέλαο που τον αναμένει το φρικτό δεσμωτήριο του Άδη, 

λόγω των εγκλημάτων που διέπραξε και κατάφερε να κατακτήσει μια ευδαιμονία, 

επιφανειακή και κίβδηλη κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Στο τέλος του διαλόγου ο Σωκράτης δεν διστάζει να αποκαλέσει τον Γοργία, 

τον Πώλο και τον Καλλικλή, σοφότατους. Μεταχειρίζεται αυτό το επίθετο όχι 

ειρωνικά, αλλά για να δείξει ότι είχε ανάγκη της σοφίας των τριών σοφιστών· αυτοί 

οι τρεις σοφότατοι άνδρες δεν μπόρεσαν να αναιρέσουν τη θεωρία του φιλοσόφου, 

αλλά με τη σοφία τους την εδραίωσαν. Μια διαπίστωση παρέμεινε ακλόνητη: «πρέπει 

να προσέχει κανείς περισσότερο να μην αδικεί παρά να μην αδικείται». Εξάλλου 

ουσιαστικό είναι όχι να φαίνεται κανείς ενάρετος, αλλά να είναι πραγματικά και στην 

ιδιωτική και στη δημόσια ζωή
127

. Μάλιστα ο αθηνολάτρης σοφός δίνει και δεύτερη 

ευκαιρία σ’ αυτόν που διαπράττει την αδικία· του δίνει την ευκαιρία να καταστεί 

δίκαιος και με την εφαρμογή της δίκαιας τιμωρίας. 

Πάντως ο δρόμος πλέον για συζήτηση μιας φιλοσοφικά έγκυρης ρητορικής 

είναι ανοιχτός και χαράσσεται ήδη στο Φαιδρό. Ο φιλόσοφος δεν γίνεται φορτικός, 

καθώς θέλει με κάθε μέσο και τρόπο να τονίσει πως η κάθε τύπου κολακεία πρέπει να 

αποφεύγεται και η εν δυνάμει αληθινή ρητορική τέχνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

μόνο για χάρη της δικαιοσύνης
128

· με σαφήνεια  τίθεται το ζήτημα της ηθικής της 

ρητορικής στην κοινωνία.  Ο δρόμος για την ευδαιμονία – αρετή περνά μέσα από τη 

δικαιοσύνη και δεν το περνά κάποιος περιστασιακά, ούτε τον διακρίνει με τη 

ψευδοπαιδεία, αλλά τον περπατά σε όλη του τη ζωή, είναι τρόπος ζωής. Αδυνατεί, 

ωστόσο να διακρίνει για παράδειγμα την πολιτική με συγκεκριμένη θεματική από την 

ρητορική που βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς. Ο Αριστοτέλης θα επιχειρήσει να 

επιτύχει αυτή τη διάκριση. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, έστω και ακούσια, περνά από το νου του 

αναγνώστη αυτή η τελευταία σκέψη: ο αθώος Σωκράτης εκτελέστηκε, αλλά πιθανόν 

η ψευδής ρητορική να είχε εξασφαλίσει την αθώωση του με ένα κόστος, την 

κολακεία προς τους δικαστές. Αυτό ο μαθητής του δεν μπορεί να το χωνέψει, τον 

ταλανίζει, τον κλονίζει και τον οδηγεί σε μια εξιδανικευμένη μορφή ρητορικής που 

μάλλον μόνο στον κόσμο των Ιδεών υπάρχει πέρα από τις δυνατότητες της πόλης – 

κράτους. Έτσι αναπόφευκτα οδηγείται στο θεωρητικό πόνημα της ιδανικής Πολιτείας 

χρησιμοποιώντας πολλά από τα ηθικά νοήματα του Γοργία, προκειμένου να βρεθεί η 

δικαιοσύνη. 

 Οι ρητοροδιδάσκαλοι πάντως δεν έχουν το δικαίωμα να μέμφονται και να 

χλευάζουν το Σωκράτη για το ότι αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση της αλήθειας 

ή για την «αδυναμία» που έδειξε μπροστά στην άδικη κατηγορία. Η ρητορική, όπως 

διδάσκεται από τον Γοργία και τους θεράποντές του είναι μια τέχνη κολακείας που 

εξασφαλίζει δύναμη σε όσους λατρεύουν και υπηρετούν τη δύναμη, σε αυτούς που 

                                                           
127

 Πβ. Αισχύλος, Επτά επι Θήβαις, 598, και Πλάτων, Πολιτεία, 2.362.a. Αλλά και οι Ρωμαίοι 
μιμούμενοι  τους αρχαίους Έλληνες μεταχειρίζονταν τη φράση αυτή,  Sallustius, De coniuratione 
Catilinae aut Bellum Catilinae, 54. 
128

 Πλάτων, Γοργίας, 527c3-4. 
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ανερυθρίαστα κολακεύουν το τύραννο, που πιθηκίζουν μπροστά στο «κυρίαρχο» 

πλήθος, που στο τέλος καταντούν υπηρέτες της αδικίας. Να γίνεις όμως ένοχος για να 

μην πέσεις θύμα;  

Είναι ευτυχία άραγε η επιβολή της προσωπικής κυριαρχίας, το δίκαιο του 

ισχυρού που εκθειάζει ο Καλλικλής; Μήπως είναι απλά εφήμερη ηδονή που 

καταλαμβάνει τον άνθρωπο και τον κρατά δέσμιό της; Ευτυχία είναι η τάξη, η 

εσωτερική αρμονία, η κατάκτηση της αυτάρκειας, η τελείωση μετά την εντελέχεια. Η 

αδικία μπορεί να θριαμβεύσει εδώ κάτω στο ψεύτικο αισθητό κόσμο με μέσο την 

κίβδηλη ρητορική, αλλά ο θάνατος θα αποκαταστήσει την αλήθεια, καταδικάζοντας 

τους κακούς στην αιώνια αδικία τους.   

Ο φιλοσοφικός βίος με μέτρο νίκησε το κίβδηλο της ρητορικής αλαζονείας 

και χωρίς να παρασυρθεί από τη μεγαλοπρεπή νίκη με γλώσσα παραινετική 

καθοδηγεί τον αναγνώστη στη ρητορική του Δίκαιου Λόγου και της Αλήθειας. 
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III. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΠΛΑΤΩΝΑ 
 

Στην Αθήνα του 5
ου

 αιώνα είναι φανερό ότι δημιουργήθηκαν στην κοινωνική 

και πολιτική ζωή εκείνες οι συνθήκες, ώστε να έλθουν στην επιφάνεια έντονες 

φιλοσοφικές αναζητήσεις και προβληματισμοί. Η πόλη γίνεται το επίκεντρο 

διανοητικών και καλλιτεχνικών ριζικών αλλαγών. Κυριολεκτικά, η ενασχόληση με 

την πολιτική καθίσταται «δεύτερη φύση» για τον Αθηναίο πολίτη. Προκύπτει έτσι το 

ζήτημα της σχέσης της ηθικής με τη πολιτική που ταλανίζει, όσους διεκδικούν το 

ρόλο του δασκάλου, ακριβο-πληρωμένου ή μη, της αθηναϊκής νεολαίας. 

Συγκεκριμένα, όπως έχει ειπωθεί, το ρόλο αυτόν ορέγονται σε αυτήν τη συγκυρία 

τόσο ο φιλόσοφος, όσο και ο ρήτορας. Ωστόσο για τον αριστοκράτη Πλάτωνα, 

δίνοντας το στίγμα της εποχής, δεν υπάρχει άλλη επιλογή γι’ αυτόν, θεωρεί χρέος του 

να προβάλει τη μοναδικότητα του αγαπημένου του δασκάλου, του Σωκράτη· 

μοναδικότητα που τον αναδεικνύει και ως αυθεντικό - γνήσιο δάσκαλο, αλλά και ως 

πολιτικό, ικανό να σώσει την πολιτεία της Αθήνας από την επικείμενη παρακμή. 

Αποφασίζει λοιπόν ο γιος της Περικτιόνης αρχικά, να αναδείξει τη διαστρεβλωμένη, 

όπως πιστεύει, εικονική πραγματικότητα των σοφιστών που θεωρούνται οι κύριοι 

υπαίτιοι της έκπτωσης των αξιών των αρχαίων. Ασκεί αυστηρή κριτική στην κίβδηλη 

τέχνη τους,  και επιθυμεί διακαώς να αφαιρέσει το όνομα του Σωκράτη από την 

κάστα τους· σ’ αυτήν αδίκως τον είχε εντάξει η λαϊκή φαντασία και η σάτιρα του 

Αριστοφάνη. Όταν πετύχει αυτό το στόχο, ο δρόμος πλέον θα είναι ανοικτός, για να 

καταδείξει τη ψευδή ρητορεία τους. Έπειτα θα μπορέσει να οριοθετήσει τη γνήσια 

ρητορική και να χαράξει απρόσκοπτα την πορεία από τη φιλοσοφία στη

ρητορική
1
. Η Αλήθεια, η Ηθική και το Δίκαιο θα κοσμούν την τέχνη του Λόγου, 

θεράποντας της οποίας θα είναι τώρα πια ο έντιμος ρήτορας. Δεν θα ήταν, στο σημείο 

αυτό, ακραίο να γίνει λόγος ότι πρεσβεύει μια φιλοσοφική ρητορεία.  

Ο Πλάτωνας φαίνεται πως υλοποιεί το σχέδιό του, καθώς στους διαλόγους 

Πολιτεία και Νόμοι, φαίνεται πως αξιοποιεί τη ρητορική· σ’ αυτούς  δεν παρουσιάζει 

απλά μια σειρά από φιλοσοφικά επιχειρήματα περί δικαιοσύνης, αλλά ο λόγος του 

δρα τελεολογικά, ώστε να επιλέξει συνειδητά ο πολίτης το δίκαιο τρόπο ζωής. Το 

κοινό της Αθήνας έχει την ικανότητα και είναι εκπαιδευμένο να παρακολουθήσει 

τουλάχιστον μια τέτοιου τύπου σειρά επιχειρημάτων. Δηλαδή, όπως ο Πλάτωνας μας 

αφήνει να εικάσουμε, ο νομοθέτης οφείλει με εργαλείο τη δουλεύτρα της πειθούς να 

ορίσει και να επεξηγήσει τη φύση των νόμων, ώστε οι πολίτες να σεβαστούν τους 

νόμους και να καταστούν ενάρετοι. Η κατανόηση της αναγκαιότητας του νόμου είναι 

μέλημα του καλού νομοθέτη για να επιτύχει την ύψιστη αρετή στην πόλη. Η 

φιλοσοφία συνεπικουρούμενη από την έντιμη ρητορική, υπαινίσσεται έμμεσα πλην 

σαφώς ο δημιουργός του διαλόγου, είναι αυτή που θα λειτουργήσει καταλυτικά με 

γνώμονα την επικράτηση της δικαιοσύνης
2
, ώστε η κοινωνία να κατακτήσει το 

ύψιστο αγαθό, την ευδαιμονία.  

Ακόμη και στο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας, δια στόματος του 

Γοργία, στον ομώνυμο διάλογο υπολανθάνει η χρεία της έντιμης ρητορείας που 

υπηρετεί το «αγαθό». Ειδικότερα η αιτιολόγηση μέσω της πειθούς από το γιατρό
3
 για 

                                                           
1
 Pernot, L. 2005: 92-93. Πβ. Barney, R. 2010: 114.  

2
 Πβ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 332a-323a. 

3
 Πλάτων, Γοργίας, 450a. 
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την δέουσα αγωγή θα έχει ως επακόλουθο την ανενδοίαστη συγκατάθεση του 

ασθενούς, ώστε να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα, η υγεία. Ο μαθητής του 

Σωκράτη δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί τη διαλεκτική ως τέχνη του πρακτικού 

επιχειρήματος, για να επιτύχει την πειθώ με στόχο το κοινό συμφέρον. 

 Επιπρόσθετα δεν μπορεί ο φιλόσοφος να μην έχει υπόψη του την 

ομολογούμενη από τον ρήτορα του Αλεξανδρινού «Κανόνος» διδασκαλία της αρετής, 

που μάλιστα είναι παραδεκτή απ’ όλους
4
. Χαρακτηριστικά ο Αλεξίου γράφει: «ο 

ρήτορας εκθέτει την ηθική προοπτική της ρητορικής του παιδείας…
5
». 

Αναμφισβήτητο παραμένει το γεγονός πως ο Πλάτωνας υποστηρίζει την ανάγκη 

συνύπαρξης μιας πολιτικής φιλοσοφίας με έναν αληθινό ρητορικό λόγο δια στόματος 

έντιμων ρητόρων, με στόχο φυσικά την ηθική ανάταση των πολιτών. 

 Αυτό πάντως που γίνεται κατάδηλο στο Γοργία σύμφωνα με τα λεγόμενα του 

Σωκράτη είναι πως η αδικία και η ακολασία είναι νοσηρές ψυχικές καταστάσεις. Η 

ρητορική, όπως ασκείται από τον Λεοντίνο ρήτορα και την παρέα του, δεν έχει θέση 

ακόμη και στο «πνευματικό καταφύγιο», που η σοφιστική βρίσκει πρόσφορο έδαφος 

για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, αυτό της δημοκρατικής Αθήνας 

του Περικλή. Ο τελικός στόχος της φιλοσοφικής ρητορείας του Πλάτωνα δεν είναι 

άλλος από τη σωτηρία της ψυχής, η οποία πρέπει να φτάσει στο δεσμωτήριο των 

ψυχών απαλλαγμένη από κάθε αδικία· επομένως πρέπει να γαλουχηθεί με το δίκαιο 

Λόγο και τα όποια ρητορικά τεχνάσματα, αποβάλλοντας καθετί το απατηλό, πρέπει 

να συστρατευθούν, για να υπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Αυτό που αντιλαμβάνεται ο 

αναγνώστης είναι πως και μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια της όποιας συνεδρίασης, 

είτε στο δικαστήριο, είτε στην εκκλησία του δήμου ο ομιλητής οφείλει, αφού 

αναλύσει ενδελεχώς τις έννοιες του δικαίου και του αδίκου, να καθοδηγήσει μέσω 

της πειθούς τον ακροατή στο να επιλέξει το Δίκαιο. Αυτό υπερασπίζεται με σθένος 

και στην Πολιτεία, όπου κάνει λόγο για τη δράση και το σκοπό του δίκαιου νόμου
6
.  

Είναι σαφές πως ο  Πλάτωνας στον εκτενή διάλογο Γοργία, που φέρει τον 

υπότιτλο Περί ρητορικής ἀνατρεπτικός,  διακρίνει δύο μορφές ρητορικής. Η πλάνη, η 

απάτη και η αληθοφάνεια χαρακτηρίζουν την αρνητική όψη της ρητορικής, την οποία 

και συνειδητά θέλει να ανατρέψει· πρόκειται για έναν «μηχανισμό πειθούς», που 

αποσκοπεί να πείσει το ακροατήριο, για να υπηρετηθεί το συμφέρον του ρήτορα ή 

του πελάτη του. Και στις δύο περιπτώσεις αυτός που θα δοξαστεί, θα θρέψει τον 

ακόρεστο εγωισμό του και θα αμειφθεί πλουσιοπάροχα δεν είναι άλλος από τον ίδιο 

το ρήτορα· εξάλλου ζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κρατά δέσμιο το συμπολίτη του στη 

βαθμίδα της εικασίας, φέρνοντάς τον στην ίδια θέση με το δεσμώτη της Πολιτείας
7
. 

Το ρήτορα αυτής της μορφής τον καθοδηγεί το υπερτροφικό εγώ του, καθώς ζει, για 

να δίνει την εντύπωση ότι γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα γνωρίζει το ακροατήριό του. 
Μια είναι η τάση που τον ωθεί, να ευνοεί το προσωπικό συμφέρον του και να προάγει 

την δική του ευημερία έναντι των υπολοίπων. Την τάση αυτή μπορεί να την 

περιορίσει μόνο η ηθική, η οποία και εξισορροπεί το καλό του καθενός με το καλό 

του συνόλου ή του διπλανού. Ουσιαστικά οι θεράποντες αυτής της όψης της 

                                                           
4
 Πβ. Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 84. 

5
 Αλεξίου, Ε. 2008: 129 

6
 Πβ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 519d-520a. 

7
 Πβ. Πλάτων, ό.π., 514a-515a. Αυτοί που είναι δεμένοι μέσα στη σπηλιά, με την πλάτη προς την 

έξοδό της, βλέπουν να προβάλλονται μπροστά τους μόνο οι σκιές αντικειμένων που κινούνται πίσω 
τους, ακούν τις φωνές των μεταφορέων θεωρώντας αυτά τα ομοιώματα – είδωλα ως πραγματικά 
αντικείμενα και τους ήχους τους, ως ήχους των πραγματικών όντων ˙ αυτοί είναι όσοι βρίσκονται 
στην περιοχή της φαντασίας (δόξα). 
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ρητορικής βλέπουν τα πράγματα μόνο από τη δική τους οπτική γωνία και δεν 

μπορούν να αντιληφθούν ότι τα συστατικά στοιχεία της αρετής, βασικό κεφάλαιο της 

φιλοσοφίας, η αιδώς και η δίκη, κατά τα λεγόμενα του Πρωταγόρα, θεωρούνται 

«πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί
8
». Στην πραγματικότητα επιφανείς 

ρήτορες, όπως ο Γοργίας από τους Λεοντίνους, αλλά και οι όμοιοί του, 

παρουσιάζονται να αγαπούν τον εαυτό τους σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που 

υποδεικνύουν οι συμβάσεις της ηθικής. Ο εγωισμός αυτός τροφοδοτούμενος από την 

αυταρέσκεια χρωματίζεται και από αλαζονεία. 

Αυτή λοιπόν η μορφή της ρητορικής, η οποία μιμείται τη γνήσια τέχνη της 

πειθούς καθίσταται «τέχνη της κολακείας», τέρποντας απλά τις αισθήσεις του 

ακροατηρίου με στόχο την εξαπάτηση αυτού, κατά τον ίδιο τρόπο που το πρόχειρο 

φαγητό φέρνει το χορτασμό. Επιπλέον δεν είναι τυχαίο που ο σταγειρίτης φιλόσοφος 

με ενάργεια ισχυρίζεται πως όσοι έχουν αρετές, δηλαδή θετικές ἒξεις, την 

πραγμάτωση της ηθικής αρετής τη συνοδεύει το ευχάριστο συναίσθημα, ἡ ἡδονή, ενώ 

το δυσάρεστο - λύπη συνοδεύει τις μη ηθικές ενέργειες. Στη συνέχεια στο ίδιο χωρίο, 

προφανώς εξετάζει το ευχάριστο και το δυσάρεστο συναίσθημα σχετικά με τους 

ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει αρνητικές ἒξεις και δεν κάνουν καν πράξεις 

αρετής, έστω και με συνοδεία δυσάρεστου συναισθήματος· έτσι όταν πρόκειται για 

ανθρώπους που δεν έχουν αρετή, αυτοί κάνουν τις τιποτένιες, τις μη ηθικές πράξεις, 

για να δοκιμάσουν ευχάριστα συναισθήματα - ηδονή, ενώ απέχουν από τις καλές, από 

τις ηθικές πράξεις, για να αποφύγουν τα δυσάρεστα συναισθήματα
9
. Επομένως είναι 

αυτονόητο ποια ηδονή έχει στο νου του ο γιος της Περικτιόνης, όταν υποστηρίζει πως 

οι ρήτορες της εποχής του ήταν υπηρέτες αυτής
10

. 

Αναφορικά με τη δεύτερη μορφή, αυτή της γνήσιας ρητορικής, την αποκαλεί 

ευεργετική «στο βαθμό που απεργάζεται πως θα αποβούν οι ψυχές των πολιτών όσο το 

δυνατόν καλύτερες και αγωνίζεται να υποδεικνύει σε κάθε εκδοχή την καλύτερη δυνατή 

προοπτική, ανεξάρτητα από το αν αυτή τέρπει ή γεμίζει με δυσφορία το ακροατήριο
11

». 

Σαφώς στόχος του ρήτορα, που καταφέρνει να ξεπεράσει τα προσωπικά του 

συμφέροντα, είναι να καταστήσει τον πολίτη ηθικό. Ακόμη και αν αυτή η ρητορική 

μπορεί να χαρακτηριστεί «χειραγωγούμενη», έχει όμως ως τέλος της τον 

ηθοπλαστικό προσανατολισμό του πολίτη, έχει δηλαδή αγαθή προαίρεση.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως οι δύο μορφές της ρητορικής 

εκπροσωπούνται αντίστοιχα από τους κατάλληλους ρήτορες. Από τη μια έχουμε την 

ομήγυρη του Γοργία που διέπεται από φιλαυτία και αλαζονεία, στοιχεία που γίνονται 

αντιληπτά τόσο στην εξωτερική εμφάνιση αυτών, όσο και στον υπερφίαλο λόγο τους, 

ενώ στον αντίποδα αυτών βρίσκονται εκείνοι οι ρήτορες που αγορεύουν έχοντας στο 

νου τους το μεγαλύτερο αγαθό, που δεν είναι άλλο από την ευδαιμονία όλης της 

πόλης, σημαντική θέση στην οποία κατέχει ο Δίκαιος Λόγος.  

Ο τεχνίτης της θετικής όψης της ρητορικής είναι πλέον αυτός που με το λόγο 

του θα παρουσιάσει την αναγκαιότητα ύπαρξης αρμονικών σχέσεων μεταξύ των 

πολιτών, πείθοντας τους συμπολίτες του να είναι αλληλέγγυοι και υπάκουοι στο 

δίκαιο νόμο, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευπραγία του κοινωνικού συνόλου. Η 

ανάγκη για κοινωνική ευδαιμονία που αναμφίλεκτα θα φέρει και την προσωπική 

ευδαιμονία του πολίτη – ατόμου έχει επισημανθεί και από το μαθητή του Πλάτωνα, 

τον Αριστοτέλη, που με πολλούς τρόπους έχει ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

                                                           
8
 Πβ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 322a-323a. 

9
 Πβ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1104b. 

10
 Πβ.Πλάτωνος, Γοργίας, 462c6. 

11
 Πλάτων, Γοργίας, 503b. Πβ. Bareney, R. 2010:101. 
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ευδαιμονία μέσα στο κράτος, αν προηγουμένως δεν έχουν υπάρξει οι συνθήκες 

εκείνες που θα φέρουν την προσωπική ευδαιμονία του κάθε πολίτη, κάτι που ο 

δάσκαλός του στην Πολιτεία, αφήνει να εννοηθεί πως θα το επιτύχει ο δίκαιος νόμος 

– λόγος. Βέβαια για το γιο της Περικτιόνης ευδαιμονία δεν είναι η προσωπική 

ευτυχία στη ζωή, αλλά η συναίσθηση ότι με τις ενέργειές σου καθιστάς τους άλλους 

ευδαίμονες. Αυτός βέβαια ο βαθμός αλτρουισμού σπάνια είναι εφικτός και λογικά ο 

φιλόσοφος δέχτηκε δριμύτατη κριτική και από μεταγενέστερους στοχαστές. Ωστόσο 

αυτή η αλληλεγγύη – φιλαλληλία του Πλάτωνα δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως 

ενδεχόμενο να πραγματωθεί, αν ο ίδιος δεν είχε στο νου του να χρησιμοποιήσει την 

εργαλειακή δύναμη της έντιμης ρητορικής, προκειμένου να εμφυσήσει τους λόγους 

του στις ψυχές των συμπολιτών, ώστε να αναδυθούν οι αρετές της δικαιοσύνης και τη 

σωφροσύνης.  

Είναι κατάδηλο το ενδιαφέρον του για το απόλυτα γνήσιο και αληθινό το 

οποίο τεκμηριώνεται στη πλατωνική θεωρία των ιδεών. Στο σχετικό χωρίο της 

Πολιτείας παρακολουθώντας την πορεία προς το Αγαθό διαπιστώνει κανείς ότι 

σύμφωνα και με το δημιουργό του διαλόγου είναι δυνατή η προσέγγιση προς αυτό 

και επομένως υπό προϋποθέσεις υπάρχει μια αισιόδοξη προοπτική για κάθε άνθρωπο 

να το κατακτήσει. Η κατάκτηση βέβαια είναι πολύ δύσκολη, επειδή όμως το Αγαθό 

έχει πολύ μεγάλη αξία, αποτελεί το μέγιστον μάθημα, επιβάλλεται να ξεπεραστούν οι 

οποιεσδήποτε δυσκολίες. Η θέαση εντούτοις του Αγαθού είναι αδύνατη από τη φύση 

στους περισσότερους. Η δίκαιη πολιτεία, ωστόσο, είναι αυτή που θα εξασφαλίσει σε 

ανθρώπους άνισους μια ισότητα που προσδιορίζεται από τις φυσικές ικανότητες του 

καθενός
12

. Έτσι ένα είναι το κριτήριο των πολιτών, κατά τον Πλάτωνα, που θα 

προσεγγίσουν το Αγαθό, όσοι αποδειχθούν πιο ενάρετοι θα απολαύσουν και τις πιο 

μεγάλες τιμές. Οι ανισότητες που υπάρχουν στους διάφορους χαρακτήρες από τη 

στιγμή της γέννησής τους, πράγματι αποτελούν κώλυμα και οι ακατάλληλοι 

απορρίπτονται. Επιπρόσθετα καλούνται να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, το οποίο αποβλέπει στη συνεχή ανύψωση. Πρέπει δηλαδή ο 

μελλοντικός φιλόσοφος – βασιλεύς να εκπαιδευτεί και με τα κατάλληλα μαθήματα, 

συνεπικουρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη βέλτιστη φύση του. Εκτός από τις γνώσεις 

που αποκτούν οι άριστοι, υποβάλλονται ακόμη και σε δοκιμασίες, για να ελεγχθεί η 

αντοχή τους τόσο στις κακουχίες, όσο και στους πειρασμούς ή τις διάφορες ηδονές. 

 Ανακαλώντας στη μνήμη αυτές τις διαπιστώσεις δεν είναι δυνατόν να σκεφθεί 

κάποιος κάτι διαφορετικό και για τα προσόντα του ρήτορα της γνήσιας – αληθινής 

ρητορικής τέχνης, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγγενή χαρίσματα, γνώσεις ρητορείας 

που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο, υποκριτικές και μνημοτεχνικές ικανότητες και εν 

γένει ηθοπλαστικό περιεχόμενο εκπαίδευσης και αγωγής που θα αποσκοπεί στην 

κατάκτηση της αρετής. Έπειτα, ως λογικό επακόλουθο, ο απώτερος στόχος της 

αληθινής ρητορικής και του άριστου ρήτορα θα είναι η επίσης ηθική διάπλαση των 

πολιτών μέσω του πειστικού λόγου, ο οποίος δεν θα είναι αληθοφανής αλλά 

αληθινός, γιατί μόνο έτσι θα οδηγηθεί στην ευδαιμονία όλη η κοινωνία. Κάτω από 

αυτές τις προϋποθέσεις η ρητορική μπορεί να αναγνωρισθεί ως τέχνη και ο ρήτορας 

ως εκπρόσωπος της αληθούς ρητορικής, αρκεί να είναι σε θέση, φύσει και νόμῳ, να 

γνωρίζει τι είναι δίκαιο ή άδικο, τι αγαθό και κακό. Καταλληλότερος εγγυητής που 

διακρίνει το δίκαιο από το άδικο δεν είναι άλλος από το φιλόσοφο· επομένως η 

ρητορική εντελώς φυσικά πρέπει να υπαχθεί στη φιλοσοφία, προκειμένου η δεύτερη 

να επικυρώσει τις θεμελιώδεις έννοιες που οφείλει να κατέχει ο γνήσιος ρήτορας. Με 
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 Πβ. Πλάτωνος, Νόμοι, 757c-d. «τῷ μὲν γὰρ μείζονι πλείω, τῷ δ' ἐλάττονι σμικρότερα νέμει, μέτρια 

διδοῦσα πρὸς τὴν αὐτῶν φύσιν ἑκατέρῳ…». 
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τον τρόπο αυτό θα διαπαιδαγωγήσει ηθικά τους συμπολίτες του και με τον αληθή 

λόγο του θα καταστεί και πειστικός.  

 Ο Πλάτωνας αναμφίβολα, μπορεί και ακούσια, με την κριτική που άσκησε 

στη ρητορική της εποχής του να ήταν αυτός που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων των 

Αθηναίων και φυσικά των φιλοσόφων και  των ρητόρων, ώστε να κατανοηθεί πως, 

για να διαμορφωθεί, η γνήσια ρητορική, πρέπει η τέχνη της πειθούς να προσεγγίσει 

τη τέχνη του βίου. Οι φιλόσοφοι έπρεπε να κατανοήσουν την εργαλειακή δύναμη της 

πειθούς, ώστε να επιτευχθεί τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν  ἀγαθῶν, η ευδαιμονία με 

προϋπόθεση την αυτάρκεια. Ο δίκαιος λόγος είναι αυτός που θα καθοδηγεί τους 

πολίτες στις καλύτερες για το κοινωνικό σύνολο αποφάσεις και μέσω της πειθούς θα 

εδραιώνεται στην πολιτεία. Από την άλλη οι ρήτορες αργά ή γρήγορα θα 

αντιληφθούν πως οι φιλοσοφικές έννοιες είναι που δίνουν σάρκα και οστά στο λόγου 

τους και τον εξυψώνουν στον κόσμο της νόησης και των Ιδεών, όπου η δικαιοσύνη 

κατέχει τη σημαντικότερη θέση. Η συνδιαμόρφωση μια φιλοσοφικής ρητορείας 

πρέπει να καταστεί το πάγιο και διαχρονικό αίτημα της εποχής, ώστε η ρητορική να 

μην είναι αντίπαλος της φιλοσοφίας.  

 Εξάλλου κύριο μέλημα του Γοργία και των άλλων ρητόρων ήταν να 

διαπαιδαγωγήσουν το νέο πολίτη της Αθήνας, για να γίνει ικανός προκειμένου να 

αναλάβει τα ηνία τόσο του οίκου του, όσο κυρίως της πολιτείας. Αν ο μελλοντικός 

αυτός ηγέτης έχει ως στόχο του απλά να προκαλέσει την ευχαρίστηση και την 

εφήμερη ικανοποίηση στους συμπολίτες του με κίβδηλες υποσχέσεις, τότε πολύ 

γρήγορα θα καταπέσει από το άρμα της πολιτικής και θα συμπαρασύρει και τους 

γύρω απ’ αυτόν, φυσικά και τον παιδαγωγό του. Αυτή λοιπόν η ρητορική που 

αποσκοπεί στο «ἡδύ» δεν είναι τέχνη, αλλά «ἐμπειρία και τριβή»· δικαιολογημένα ο 

Σωκράτης την ονομάζει «κολακεία
13

». Επιπλέον είναι αυτονόητο πως δεν υπάρχει 

θέση στη ρητορική – πολιτική και για τη δικαιοσύνη και για τη θρασύτατη 

δραστηριότητα της κολακείας. Αυτή αδίστακτα επαινεί ψευδώς, εκλιπαρεί ή και απλά 

προσποιείται έχοντας έναν μοναδικό σκοπό, το ατομικό συμφέρον. Ο Σωκράτης θέλει 

να καταστήσει αντιληπτό πως ο ρήτορας μπορεί να είναι άριστος γνώστης της 

ρητορικής τέχνης μόνο, όταν εδραιώνει τη δικαιοσύνη στις ψυχές των συμπολιτών 

του και συμβάλλει, ώστε να τους εμπνεύσει με την αρετή της σωφροσύνης, 

απομακρύνοντας κάθε μορφή ακολασίας. 

 Ο φιλόσοφος δεν μπορεί να δει τη ρητορική παρά μόνο μέσα στην πόλη, στη 

πλήθουσα ἀγορά, σε άμεση επαφή με την κοινωνία, της οποίας ο δίκαιος νόμος – 

λόγος θα αποβλέπει στην ευτυχία του συνόλου κι όχι στην ευδαιμονία μιας 

κοινωνικής ομάδας ή συγκεκριμένων μονάχα ατόμων. Ο Λόγος που διακατέχεται από 

δικαιοσύνη θα επιδιώξει τη συγκρότηση των πολιτών σε ένα ενιαίο και αφιλόνικο 

σύνολο⋅ συνάμα θα κάνει τους πολίτες να αναπτύσσουν την κοινωνική αλληλεγγύη 

προκαλώντας τους τη συναίσθηση της ευθύνης ότι όλοι οφείλουν να προσφέρουν στο 

κοινωνικό σύνολο ανάλογα με τις ικανότητες καθενός. Τέλος ο δίκαιος Λόγος θα 

διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Το 

κύριο εργαλείο του θα είναι η πειθώ και θα προσπαθήσει να πείσει τους πολίτες για 

την ορθότητα αυτού που τους «επιβάλλεται». Τόσο η ηθική, όσο και η δικαιοσύνη 

είναι απαραίτητες στη πολιτική, όπως και στη φιλοσοφική ζωή.  

Αυτό που σίγουρα, έστω και ενδόμυχα, επιδιώκει ο Πλάτωνας είναι μέσα από 

την κριτική του στην κίβδηλη ρητορική να γίνει κατανοητό πως οι Αθηναίοι 

παρασυρμένοι από τον άδικο λόγο των δικανικών ρητόρων καταδίκασαν το μοναδικό 
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πολιτικό και φιλόσοφο που θα έβγαζε την αγαπημένη του πόλη από το τέλμα και την 

παρακμή και φυσικά ο λόγος αφορά τον Σωκράτη. Τώρα επιθυμεί διακαώς μέσα από 

τις στάχτες του οράματός του να αναδυθεί ως φοίνικας μια άλλη ρητορική, 

διαφορετική από αυτή που τροφοδοτεί η παρακμάζουσα κοινωνία της εποχής του· μια 

ρητορική ικανή να καθοδηγήσει ή να πείσει τους πολίτες, αλλά και να τους 

προβληματίσει σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τους, σε όλους τους 

τρόπους δράσεις τους.  

Με απλά λόγια αυτό που επιδιώκει στον περίφημο διάλογό του, Γοργίας ή 

περί ρητορικής ανατρεπτικός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να οριοθετήσει με διαύγεια 

και σαφήνεια εκείνες τις παραμέτρους που θα καταστήσουν τη δουλεύτρα της 

πειθούς έντιμη τέχνη. Το αίτημά του για τον επαναπροσδιορισμό της τέχνης του 

Λόγου και την ανάδειξη μιας φιλοσοφικής ρητορικής μέσα στις συγκεκριμένες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, βαραίνοντας το νου του και η θανατική εκτέλεση του 

αγαπημένου του δασκάλου, δεν μπορεί να διατυπωθεί διαφορετικά, αλλά δια 

στόματος του ίδιου του Σωκράτη, παίρνει τη μορφή μιας αρνητικής και αμείλικτης 

κριτικής. Βασικό έρεισμα αυτής της γνήσιας ρητορικής-πολιτικής που επιδιώκει να 

αναδυθεί στην πόλη δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δικαιοσύνη, γιατί, όταν υπάρχει 

αυτή και όλες οι άλλες αρετές θα υπάρξουν. Καταλληλότερος για να γνωστοποιήσει 

αυτό το αίτημα είναι ο γιος της Φαιναρέτης, εφόσον ο ίδιος έπεσε θύμα μιας άδικης 

κρίσης και αντιμετώπισης.  

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο και το γεγονός πως ακόμη και ο Καλλικλής, ο 

στυγνός εκπρόσωπος του νόμου – δικαίου του ισχυρού, στο Γοργία εμφανίζεται να 

αποδέχεται την ύπαρξη ρητόρων, υπερασπιστών του δίκαιου Λόγου, που 

ενδιαφέρονται να διαπαιδαγωγήσουν το πλήθος και να τον βελτιώσουν ηθικά. 

Μάλιστα προς αποφυγή παρεξηγήσεων ο Πλάτωνας δεν θέλει να φέρει σε αμηχανία 

τον αναγνώστη του και παρουσιάζει τον Σωκράτη να μην παραδέχεται και πάλι αυτού 

του τύπου τους ρήτορες· ο λόγος είναι προφανής, επιθυμεί να παντρέψει τη ρητορική 

του έντιμου ρήτορα που στοχεύει στην ηθική βελτίωση των πολιτών του με τη  δική 

του μέθοδο, τη διαλεκτική, που τη μεταχειρίζεται στην προσπάθειά του να 

προσεγγίσει το αληθές. Αυτή η ρητορική διαλεκτική σαφώς στηρίζεται στο διάλογο, 

ενώ στην κίβδηλη ρητορική  του Γοργία κυριαρχεί κατά πολύ ο μονόλογος.  

 Ισχυρό όπλο για τη διαμόρφωση και την ανάδειξη της έντιμης και γνήσιας  

ρητορικής έχει παγιωθεί λοιπόν πως είναι η φιλοσοφία. Αυτό καταφέρνει να 

διακηρύξει όχι μονό στο περιεχόμενο του Γοργία του ο Πλάτωνας, αλλά και 

υιοθετώντας τη μορφή διαλόγου που του έδωσε, όπως και στο σύνολο σχεδόν του 

έργου του. Έτσι προσφέρει στους αναγνώστες του μια ζωντανή διήγηση, ένα 

λογοτεχνικό δημιούργημα που κερδίζει τόσο σε παραστατικότητα, όσο και σε 

αμεσότητα. Μάλιστα το λογοτεχνικό του ταλέντο αναδεικνύεται με τέτοιο τρόπο, 

δρώντας καταλυτικά· έτσι ο έμπειρος αναγνώστης αφήνει κατά μέρος τις όποιες 

αντιρρήσεις του σχετικά με την αναδυόμενη φιλοσοφική ρητορική λόγω της 

προκλητικής κριτικής στη ψευδή ρητορική και στους εκπρόσωπους αυτής. Διαψεύδει, 

όσους πίστευαν πως ήταν αδύνατον να αποδοθεί με ακρίβεια ένα φιλοσοφικός 

διάλογος και ταυτόχρονα να μένει πιστός και ακριβής σε λεπτομέρειες και 

αποχρώσεις των έντονων αντιπαραθέσεων για ένα τόσο περίπλοκο φιλοσοφικο-

ρητορικό ζητήματα. Στο τέλος αυτό που κυριαρχεί και ταυτόχρονα παρασύρει είναι η 

γοητεία και η γλαφυρότητα των αφηγήσεων με πρωταγωνιστή το θύμα της αθηναϊκής 

ιστορίας που μετατρέπεται σε θύτη της κολακευτικής ρητορείας, τον Σωκράτη.  

Η ορθοέπεια εξάλλου και η άμεση επικοινωνία με το κοινό εξασφαλίζεται με 

όρους της φιλοσοφίας και όπλο τη πειθώ που κατά βάση θα έχει παιδαγωγικό 
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χαρακτήρα, αφού θα συμπράττει στη συνοχή του συνόλου. Τέτοιος χαρακτήρας 

παιδαγωγικός ενυπάρχει και στο συγκεκριμένο διάλογο, καθώς η αύρα του γνήσιου 

και αυθεντικού δασκάλου, με την σπάνια επιθετική εμφάνιση και τη δογματική χροιά 

των λόγων του, διαχέεται σ’ όλο το μήκος και πλάτος του Γοργία. Δεν είναι τυχαίο 

πως η πρόκριση μιας γνήσιας φιλοσοφικής ρητορικής που βρίσκεται στον αντίποδα 

της σοφιστικής προέλευσης της τέχνης της πειθούς δεν υπολανθάνει απλά στο 

πλατωνικό αυτό έργο, αλλά ο Σωκράτης καταφέρνει με τις μεθόδους του, και την 

πρωτότυπη εμφάνισή του να τη φέρει στην επιφάνεια. Η γνήσια ρητορική έχει θέση 

στα εκπαιδευτικά προγράμματα της εποχής, καθώς η συστηματική ρητορεία πρέπει 

να γεννά και να γεννιέται μέσα από το κοινωνικό ήθος της εποχής, στοχεύοντας στη 

συνειδητοποίηση και κατανόηση της αλήθειας, μακριά από καθετί το άδικο και 

κίβδηλο.  

Επιπλέον την επικοινωνία του ρήτορα με το ακροατήριό του, αν θέλει να έχει 

διαχρονικό και γνήσιο χαρακτήρα, μπορεί να διασφαλίσει μόνο η τέχνη του βίου, η 

φιλοσοφία, την οποία ο Πλάτωνας θεώρησε ανώτερη από τη ρητορική «καὶ οὐδενὸς 

ἄξιον τὸ κατὰ τὴν ῥητορικὴν πρᾶγμα, καὶ πάντα κάλλιστον καὶ κρατοῦν ἐν παντὶ, καὶ 

βιωφελέστατον ἀνθρώποις φιλοσοφίαν». Η αλληλεξάρτηση επομένως και η 

αλληλοεκτίμηση της φιλοσοφίας με τη ρητορική είναι μια πραγματικότητα, την οποία 

αντιλήφθηκε πρώτος ο μαθητής του Σωκράτη, γιατί η ρητορική στη γνήσια μορφή 

της αποτελεί βασικό εργαλείο ή μέσο για να διεκπεραιώσει το έργο της η φιλοσοφία, 

η οποία εκφράζει και εξωτερικεύει την αλήθεια, τη φρόνηση και το δίκαιο. 

Η σύμπραξη επομένως της φιλοσοφίας με τη ρητορική είναι μια πραγμα-

τικότητα, την οποία μπορεί ο έμπειρος αναγνώστης να ανακαλύψει μελετώντας το 

Γοργία του Πλάτωνα. Οφείλουμε να τονίσουμε και πάλι πως πίσω από την έντονη 

κριτική για τη ρητορική της εποχής του αναδεικνύει δειλά – δειλά μια ιδεώδη 

ρητορική που στηρίζεται στην αλήθεια και το δίκαιο. Επιπλέον έχει αντιληφθεί πως 

είναι αδύνατον να υπάρξει η δεύτερη χωρίς την πρώτη, καθώς η εποχή της 

επικείμενης παρακμής φτάνει στο τέλος της και σε περιόδους πλέον κρίσης οι 

εφήμερες υποσχέσεις, η πλάνη του πλήθους και οι κίβδηλοι χαρακτήρες 

αποκαλύπτονται. Έτσι είναι φυσικό να μην μπορεί ο φιλόσοφος να χωνέψει πως ένα 

τέτοιο εργαλείο πειθούς δαπανάται από μια παρέα που φιλοδοξεί να ασκήσει στην 

πλούσια και ισχυρή πόλη των Αθηνών το λειτούργημα του δασκάλου της νεολαίας 
για ίδιον όφελος, προερχόμενης μάλιστα από την περιφέρεια της ελληνικής 

επικράτειας. 

 Μάλιστα αυτό που βλέπει καθημερινά στους χώρους, όπου επιδεικνύουν τη 

ψευδή ρητορική τους, τον γεμίζει πικρία και απογοήτευση που μεταφράζεται σε 

αυστηρή κριτική· ο λαός της Αθήνας και ιδίως η νεολαία τούς ακολουθεί και από 

εραστές του λόγου έχουν μετατραπεί σε μια μάζα οπαδών που ορέγεται να 

αφομοιώσει από στήθους τα τερτίπια αυτής της τέχνης, για να ανέλθουν, έστω και 

εφήμερα στο άρμα της πολιτικής, ικανοποιώντας τον ατομισμό τους, κληροδότημα 

της πλανεύτρας τέχνης και να πλανέψουν με τη σειρά τους τον αθηναϊκό δήμο. 

 Αν τέλος θελήσει κάποιος να στρέψει απλά το βλέμμα του με πρόχειρο τρόπο 

στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της πόλης – κράτους της αθηναϊκής πολιτείας που 

γέννησε και εξέθρεψε τη γοργίεια ρητορεία, ίσως βρεθεί προ εκπλήξεως· όταν ο 

Γοργίας φτάνει το 427 στο «πρυτανείο» της Ελλάδας καταφέρνει και κερδίζει 

ακαριαία την εύνοια του κοινού και λόγω του φυσικού του τάλαντου, και εξαιτίας της 

συστηματοποίησης της γνώσης του· γίνεται λοιπόν ταχύτατα πασίγνωστος και το 

γεγονός αυτό του αλλάζει άρδην τη ζωή. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός πως 

ως τότε είχε μείνει κατά κύριο λόγο στην ιδιαίτερη πατρίδα του και μετά τη 
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συγκλονιστική αυτή επιτυχία άρχισε να ζει τη ζωή ενός περιοδευτή – δεξιοτέχνη του 

ρητορικού λόγου και δασκάλου της ρητορικής. Τα κέρδη του άμεσα, υπόληψη και 

πλούτος. Αίφνης βρέθηκε με απόλυτη εξουσία στα χέρια του, αφού οι γόνοι των 

αριστοκρατικών οικογενειών της πόλης ήταν μαθητές του και με το λόγο του είχαν 

καταστεί οπαδοί του· η απόλυτη όμως εξουσία οδηγεί και στην απόλυτη αδικία, έτσι 

ο Λεοντίνος λόγω της δεδομένης επιτυχίας του «αναγκάστηκε» να χρησιμοποιεί την 

κίβδηλη ρητορεία του, αφού αυτή φάνηκε πως εκπροσωπούσε τις ανάγκες στη 

συγκεκριμένη πόλη, τη συγκεκριμένη εποχή.   

Πολύ πιθανόν ο Γοργίας και η παρέα του να αντιλήφθηκαν ότι βρέθηκαν στην 

αθηναϊκή σκηνή ξαφνικά σε ρόλο πρωταγωνιστή με σενάριο που δεν είχε γραφεί, 

αλλά οριζόταν από τις υπάρχουσες συνθήκες και καταστάσεις της εποχής· 

επιπρόσθετα και το κοινό της πόλης διψασμένο για καινούργιες αισθητικές και 

λεκτικές απολαύσεις να «επέβαλε» την εφήμερη και πλάνη ρητορική αυτού του 

τύπου, περιμένοντας τους δικούς του «βαρβάρους». Ξαφνικά σε ώριμη ηλικία, 

έχοντας ανατραφεί σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, όπως και οι περισσότεροι 

ρήτορες, βρέθηκε σε έναν άλλον κόσμο, σε μια άλλη κοινωνία, με ιδανικές για 

αυτούς συνθήκες, πιο ανεκτική, πιο ελεύθερη ή ασύδοτη, πιο δημοκρατική· εκεί 

λογικά άρχισε και αυτός και οι άλλοι τεχνίτες του λόγου, που κατέκλισαν την Αθήνα, 

να διακατέχεται από επιθυμίες και προσδοκίες. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι 

αυτές οι προσδοκίες μπορούν να ικανοποιηθούν, ο ίδιος έγινε το άθυρμα της 

κοινότητας που βρέθηκε, αλλά ταυτόχρονα συνέβη και το αντίστροφο. Μπήκε, 

εκούσια ή ακούσια, σε έναν φαύλο κύκλο και προτίμησε να χαλκεύσει κατά το 

δοκούν στο εργαστήριό του τη ζωή των γύρω του με τα ανάλογα υλικά οφέλη. 

Βέβαια το άτομο είναι προϊόν των αποφάσεών του, όσων επέλεξε να κάνει, αλλά και 

αυτών που επιλέγει να μην κάνει. Ίσως λοιπόν με μια συνωμοτική σε λανθάνουσα 

μορφή απόφαση αυτός και οι υπόλοιποι σοφιστές θέλησαν σε μια ιδανική πόλη να 

γίνουν και οι ήρωες της ζωής τους, ταυτόχρονα εν γνώσει τους και τα θύματα.  

Από την άλλη δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός ότι, όταν έφτασαν στην 

Αθήνα, εκείνη την εποχή τα ηνία της πόλης λογικά κρατούσαν οι φιλόσοφοι που σιγά 

– σιγά είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν το βάθρο του απομονωμένου σοφού και να 

γίνονται πιο προσιτοί στο κοινό. Συναναστρέφονταν τους απλούς ανθρώπους, 

τριγυρνούσαν στους δρόμους, μετείχαν στους θεσμούς, με λίγα λόγια βρίσκονταν σε 

άμεση επαφή με τους πολίτες, αλλά και με τους πολιτικούς ιθύνοντες. Παρουσίαζαν 

πλέον, χωρίς ακόμα το πολύτιμο όπλο της ρητορικής, την πρακτική-χρηστική πλευρά 

της τέχνης του βίου στην καθημερινότητα του πολίτη και μάλιστα ασπάζονταν και το 

ρόλο του διάμεσου, για να «οδηγήσουν» στη σωτηρία τις ψυχές των ανθρώπων. 

Θεμελίωναν σε ηθική βάση τα λεγόμενά τους και μετουσιώνονταν σε λειτουργούς 

ανώτατης εκπαίδευσης. Το πιο σημαντικό, έφεραν πια στο επίκεντρο της φιλοσοφίας 

τον ίδιο τον άνθρωπο, παραμερίζοντας το ενδιαφέρον για τη φύση και το σύμπαν· 

στρέφονταν τώρα αποφασιστικά στα καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου – 

πολίτη παρέχοντας πρακτικές λύσεις. Δεν είναι τυχαία, όπως ήδη έχει ειπωθεί, η ρήση 

του Κικέρωνα πως «ο Σωκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη». Η 

διαλεκτική επίσης αναδείχθηκε ως μέθοδός των τεχνιτών του βίου, όπως και η 

αναζήτηση των ορισμών ή η διατύπωση αντιθετικών θέσεων σε κάθε ζήτημα. 

Αυτούς τους ανταγωνιστές βρήκαν οι σοφιστές, όταν ξεκινούσε η δράση τους 

στη λαμπρή πόλη της αρχαιότητας και το μοναδικό εργαλείο, για να μπορέσουν να 

τους ανταγωνιστούν ήταν να προσδώσουν στην τέχνη τους ό,τι πιο κίβδηλο, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται και στο περιεχόμενο – οργάνωση του λόγου τους και στην 

φανταχτερή εξωτερική τους εμφάνιση. Πιθανόν λόγω αυτών των συνθηκών άρχισαν 

να μεταδίδουν ακριβά την αλλότρια τέχνη τους σπεκουλάροντας στην αθηναϊκή 
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πολιτική κονίστρα. Εξάλλου δεν πρέπει να λανθάνει της προσοχής μας ότι αυτός που 

κυρίως προώθησε τη ρητορική δεν ήταν άλλος από τον Γοργία· όταν έφθασε στην 

Αθήνα το 427 είχε γαλουχηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του από τον Τεισία, μέντορας 

του οποίου ήταν ο Κόρακας. Ο τελευταίος ζητούσε αστρονομικά ποσά για να διδάξει 

τη ρητορική, με συνέπεια μόνο οι πάμπλουτοι Συρακούσιοι να είναι μαθητές του. 

Λογικό ήταν ο Γοργίας, όταν βρέθηκε στο ιδανικό, από οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική άποψη, περιβάλλον της Αθήνας να επιδιώξει να πουλήσει τη γνώση του, 

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν. Προκειμένου να πετύχει την καλύτερη 

δυνατή τιμή για τις υπηρεσίες του, έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο φαίνεσθαι απ’ ό,τι 

στο εἶναι, βυθίζοντας την τέχνη του ακόμα πιο πολύ στην πλάνη και στο ψεύδος, 

αφού το χρήμα αναδεικνύονταν σε μοναδικό σκοπό των όποιων δράσεών του.  

Λογικό και επόμενο ήταν ακολούθως ο Πλάτωνας φορτισμένος και από την 

θανατική εκτέλεση του Σωκράτη και από το γεγονός ότι ο Αριστοφάνης στις όχι 

ιδιαίτερα επιτυχημένες Νεφέλες του είχε για σατιρικούς – εμπορικούς λόγους 

κατατάξει τον αθηνολάτρη αγαπημένο του δάσκαλο στους ξένους σοφιστές, αλλά και 

πικραμένος, γιατί οι πολιτικές καταστάσεις είχαν αναδείξει ως τυράννους, πρώην 

μαθητές του γιου του Σωφρονίσκου, να καταφερθεί με τέτοιο μένος προς τους 

ρήτορες που ανοικτά διεκδικούσαν τώρα πια και μεγάλο μερίδιο στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της πόλης. 

Το βέβαιο είναι πως ο γιος της Περικτιόνης, ως γνήσιος μαθητής αυτού του 

άνδρα που είχε τη χάρη να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων των συμπολιτών του στις 

παλαίστρες, στους δρόμους, όπου και αν βρισκόταν και αυτό όχι για την εξωτερική 

του εμφάνιση, διαισθάνθηκε τη δύναμη που κρύβει η τέχνη του λόγου. Αυτό που 

έμενε να πράξει ήταν να πετύχει τον εμποτισμό της με τα στέρεα θεμέλια της 

Δικαιοσύνης και της Αλήθειας. Θέλησε δηλαδή να καταστήσει σαφές στο 

συγκεκριμένο διάλογό του πως η φιλοσοφία με τη δύναμη της έντιμης πειθούς, 

συστατικό στοιχείο της οποίας είναι ο δίκαιος λόγος, πρέπει να καταστεί τρόπος 

ζωής· αυτόν ο πολίτης με ευχαρίστηση θα ακολουθεί μέχρι να φτάσει η ψυχή του 

καθάρια στο δεσμωτήριο των ψυχών. Τότε θα έχει καταστεί ικανός να απολαύσεις τις 

πιο μεγάλες τιμές, γιατί θα είναι πλέον μόνιμος κάτοικος των νησιών των μακάρων
14

.  

 
  

                                                           
14

 Νησιά στη Δύση πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους στο ρεύμα του Ωκεανού. Εκεί σύμφωνα με τις 
λαϊκές δοξασίες ζούσαν οι ήρωες, οι άνθρωποι της χρυσής εποχής (η πρώτη γενιά του ανθρωπίνου 
γένους) καθώς και οι ευσεβείς και δίκαιοι πολίτες. 
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IV. Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 

 

Ο Πλάτωνας πέθανε ογδόντα χρονών, το 347, όταν άρχοντας ήταν ο 

Θεόφιλος. Οι ελληνικές πόλεις είχαν δημιουργήσει έναν πολιτισμό που ανάλογός 

ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά ταυτόχρονα είχαν κατορθώσει να 

αλληλοσπαράσσονται με εμφύλιους πολέμους μέχρι τελικής πτώσης. Ο γιος της 

Περικτιόνης μετά από πολλές περιπέτειες και στιγματισμένος από την παρουσία του 

γεροδιδασκάλου στη ζωή του ιδρύει, όπως είδαμε, τη σχολή του, την Ακαδημία, για 

να εφαρμόσει τη φιλοσοφία, τη βασίλισσα των επιστημών. Η Ακαδημία χωρίς 

αμφιβολία υπήρξε υπόδειγμα για τα πανεπιστήμια ακόμη και της σύγχρονης εποχής 

και μετά τη διάλυσή της είχε καταφέρει να φωτίσει πολλούς από τους δασκάλους της 

Αλεξανδρινής σχολής. Το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική επιστήμη αλλά και ο 

πλατωνισμός διατηρήθηκαν μέσα στη βυζαντινή αυτοκρατορία χάρη στη σχολή της 

Αλεξάνδρειας.  

Ωστόσο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο Πλάτωνας δεν θα επιβίωνε 

και ούτε θα κατείχε στην ιστορία της φιλοσοφίας, αλλά και στην καρδιά μας τη θέση 

που έχει, αν τον γνωρίζαμε μόνον από την παράδοση της σχολής του που έφτασε ως 

τον 6
ο
 αιώνα μ.Χ. Οι διάδοχοί του, ακόμη και ο Σπεύσιππος και ο Ξενοκράτης, δεν 

στάθηκαν στο ύψος του ιδρυτή της σχολής, αλλά και τα μεγάλα ονόματα των  

κατοπινών δασκάλων της Ακαδημίας ήταν σπάνια. Βέβαιοι πρέπει να είμαστε για 

κάτι ακόμη · ο ζωντανός λόγος του δασκάλου με το σπάνιο λογοτεχνικό ταλέντο ήταν 

απαράμιλλος. Το συγγραφικό του έργο θα αποτελούσε γι’ αυτόν μια ευγενική 

ψυχαγωγία, όμως τελικά αυτό ήταν ο πραγματικός συνεχιστής της διδασκαλίας και 

της σκέψης του.  

Η αθανασία της ψυχής, η ύπαρξη του Θεού, η πολιτεία που πρέπει να 

σχετίζεται με τη θρησκεία, η διάκριση των ηδονών, το δίκαιο, η πάλη του πνεύματος 

και η διαρκής αναζήτηση του Αγαθού έβρισκαν σύμμαχους στο πρόσωπο των 

Πατέρων της Εκκλησίας. Οι ομοιότητες με τη χριστιανική θρησκεία ήταν 

κυριολεκτικά προκλητικές. «Δεν θα τους ξεφύγεις ποτέ, έστω και αν είσαι τόσο μικρός 

που να μπορείς να χαθείς στα κατάβαθα της γης, και αν ακόμα είσαι αρκετά μεγάλος 

για να ανυψωθείς ως τον ουρανό», διαβάζουμε στους Νόμους εντυπωσιασμένοι, 

καθώς οι πατερικές γραφές για την τιμωρία των αμαρτωλών είναι νωπές στη μνήμη 

μας.   

Εξάλλου η ταύτιση του φωτός με το θείο θα γίνει και στη                        

χριστιανική διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, ο Χριστός – Θεός ταυτίζει τον                       

Εαυτό του με το φως, όπως και στην πλατωνική εικόνα του 

σπηλαίου
1
 το φως είναι το υπέρτατο αγαθό, το θείον · υπόσχεται στους πιστούς 

απαλλαγή από το σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας αυτού του φθαρτού – 

προσωρινού κόσμου και τη σωτηρία τους από το Θεό, όπως και στην εικόνα του 

σπηλαίου ο αισθητός - ψεύτικος κόσμος βρίσκεται στο ημίφως της πλάνης, ο 

αληθινός όμως είναι εκείνος του φωτός. Εκτός από το διαχωρισμό της 

πραγματικότητας, παρατηρούμε πως το τρισυπόστατο του χριστιανικού θείου 

αντιστοιχεί στη τριμερή διαίρεση της ψυχής στον Πλάτωνα ή και στη 

διαστρωμάτωση της κοινωνίας σε τρία επίπεδα. Όμως και για την κρίση των ψυχών 

μετά το θάνατο γίνεται λόγος στο διάλογο Πολιτεία του γιου της Περικτιόνης.  

                                                           
1
 Πλάτων, Πολιτεία, 514a-515a. 
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Και στον Θεαίτητο η αιώνια σύγκρουση του καλού με το κακό, καθώς και η 

ιδέα ότι έχουμε πάντα σύμμαχό μας τη θεότητα καταδεικνύουν τη «σχέση» του 

Πλάτωνα με τη χριστιανική θρησκεία. Από την άλλη ο λατινικός μεσαίωνας μπορεί 

να καυχάται ότι είχε το Τίμαιο σε εξέχουσα θέση. Στο διάλογο αυτό αποπειράται μια 

ερμηνεία της φύσης με βάση την αριθμητική και τη γεωμετρία. Η Πλατωνική 

κοσμογονία, η κίνηση της κοσμικής ψυχής, η φυσική επιστήμη και τα μαθηματικά 

άσκησαν σημαντική επίδραση στον Καρτέσιο, τον Λάιμπνιτς, τον Σπινόζα κ.ά. 

Αλλά και η ιστορία της φιλοσοφίας σαφώς μέχρι τον Κικέρωνα είναι σαφώς 

επηρεασμένη από τον γιο του Αρίστωνα. Αρχικά ο μαθητής του, ο Αριστοτέλης, 

ακούσια ή εκούσια αφιέρωσε τμήμα του σπουδαίου έργου του εξελίσσοντας το 

πλατωνικό πνεύμα ή εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του σ’ αυτό. Κατά την εποχή του 

Αυγούστου αναβίωσε η φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα και ο μεσοπλατωνισμός με 

εκπροσώπους, όπως ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, ήλθε σε αντίθεση με τον διανοητικό 

δογματισμό της ελληνιστικής εποχής. Αλλά και στα τέλη του δεύτερου αιώνα ο 

μεσοπλατωνισμός με την επίδραση και του νεοπυθαγορισμού στην υπό Ρωμαϊκή 

κατοχή Αίγυπτο, μετασχηματίστηκε παίρνοντας τη μορφή του νεοπλατωνισμού, με 

εκπροσώπους, όπως ο Πλωτίνος, με ιδεαλιστικό, μυστικιστικό και σωτηριολογικό 

χαρακτήρα.  

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ενώ ο 

χριστιανισμός σταδιακά επικρατούσε στη Μεσόγειο, οι θεράποντες της 

ελληνορωμαϊκής θρησκείας αλλά και των ελληνικών μυστηριακών λατρειών 

πλαισίωσαν τον νεοπλατωνισμό. Ο πλατωνισμός επιβίωσε λάθρα καθ’ όλον τον 

Μεσαίωνα ως την Αναγέννηση που γνώρισε μια νέα ακμή. Και η νεότερη φιλοσοφική 

σκέψη μια συγκεκριμένη ατραπό ακολουθεί ή ασκεί κριτική στις ιδέες του ή τις 

εκσυγχρονίζει.  

Ο Γοργίας επίσης συνιστά ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της δυτικής 

σκέψης, καθώς στις γραμμές του αναδεικνύονται αλληλοσυγκρουόμενες 

κατευθύνσεις του φιλοσοφικού θεωρεῖν, όπως η νοησιαρχία, το υπό διαφορετικές 

κατευθύνσεις και παραμέτρους δίκαιο του ισχυρότερου, το φυσικό δίκαιο και ό,τι 

αυτό συνεπάγεται  στη κοινωνική δομή της πολιτείας, η αντίθεση νομικής και 

φυσικής πραγματικότητας, η πλατωνικά απόλυτη γεωμετρική ισότητα  και ο 

σοφιστικός σχετικιστικός ωφελιμισμός, η Καλλίκλεια ηδυπάθεια. Όλα αυτά 

αποτελούν τις θεμελιώδεις λίθους συγκρότησης κάθε βαρυσήμαντης φιλοσοφικής 

απόφανσης σε επιστημονικό, ηθικοπολιτικό ή ανθρωπολογικό πλαίσιο από το αρχαίο 

ως το σύγχρονο γίγνεσθαι. 

Ο Πλάτωνας συνθέτει αυτό το μεγαλειώδες δράμα της ανθρώπινης ηθικής 

συγκεντρώνοντας μέσα σ’ αυτή τη σύνθεση όλες εκείνες τις ιδέες που εξηγούν τη 

διαφθορά του λαού και τα επιζήμια αποτελέσματα της αθηναϊκής πολιτικής. 

Αντιτάσσει την Αλήθεια, για την οποία πάσχιζε ο δάσκαλός του, ο Σωκράτης, το 

ιδεώδες στο οποίο είχε αποφασίσει να αφιερωθεί. Ο Γοργίας του λοιπόν είναι θα 

λέγαμε μια απολογία που αποτελεί παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 

Μία ωστόσο είναι η ουσία σ’ ότι αφορά τους πλατωνικούς διαλόγους. 

Γραμμένοι από έναν στιχουργό – δραματουργό, έναν ευφάνταστο ποιητή και έναν 

κομψό στυλίστα είναι αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά και έργα 

ιδρυτικά της δυτικής φιλοσοφίας. Είναι μια πολύτιμη παγκόσμια κληρονομιά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Α. Ο Σωκρατικός έλεγχος απόδειξε πως οι ρήτορες της εποχής του με 

πρωτεργάτη τον περίφημο ρήτορα από τους Λεοντίνους δεν έχουν ούτε το 

ψυχολογικό (ἀγαθόν), ούτε το αντικειμενικό – πραξιολογικό υπόβαθρο (ἀρετήν), για 

να προβάλλουν τις όποιες αξιώσεις τους στο κοινωνικό και πνευματικό γίγνεσθαι της  

πόλης – κράτους της Αθήνας. Φυσικά δεν δύνανται ούτε να διεκδικούν το ρόλο του 

παιδαγωγού επιβάλλοντας το δυνάστη λόγο τους στην κοινή γνώμη. 

 

Β. Το μένος και η αδιάκοπη πάλη του Πλάτωνα κατά της κίβδηλης ρητορικής 

μπορεί να εξηγηθεί για τη σφοδρότητά του, θεωρώντας ειλικρινή την πεποίθησή του 

ότι η ηθική ανάταση της αγαπημένης του πολιτείας μπορεί να στηριχθεί στη γνώση 

της αλήθειας και τη δικαιοσύνη. Αυθεντικός μαθητής του αθηνολάτρη σοφού, του 

Σωκράτη δεν μπορεί να βλέπει τη γενέθλιο πόλη του παρακμάζουσα. Η αμείλικτη 

κριτική στη ρητορική του Γοργία και της παρέας του σε συνδυασμό με την 

πρωτοφανή επιθετική εμφάνιση ενός δογματικού, προς έκπληξή μας, Σωκράτη είναι 

δύσκολο να κατανοηθεί, αν απλά θεωρηθεί μια πολεμική εναντίον των ηθικών κυρίως 

αυτουργών της θανατικής εκτέλεσης του αγαπημένου δασκάλου.  

 

Γ. Η φιλοσοφία για τον Πλάτωνα είναι τρόπος ζωής, υποδεικνύει αρχές και αξίες 

που ρυθμίζουν και νοηματοδοτούν τον ανθρώπινο βίο. Δεν μπορεί να ανεχτεί ο 

φιλόσοφος να παρατηρεί αδρανής ένα τέτοιο εργαλείο πειθούς να δαπανάται από μια 

παρέα που φιλοδοξεί να ασκήσει στην πλούσια και ισχυρή πόλη των Αθηνών το 

λειτούργημα του δασκάλου της νεολαίας για ίδιον όφελος, προερχόμενης μάλιστα 

από την περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας. Με σιγουριά θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι ο φιλόσοφος βαθιά πιστεύει πως μόνον η επιστήμη, η δικαιοσύνη, 

η αλήθεια, η αρετή δηλαδή η τέχνη του βίου, η φιλοσοφία δύναται να οδηγήσει τους 

Αθηναίους στην αλληλεγγύη, στη συλλογικότητα, στην υπεροχή της πόλης έναντι του 

ατόμου και όχι η κολακεία και η φαινομενικότητα ή τα απατηλά ψεύδη ή οι 

αμετροεπείς μεγαλοστομίες που συνθέτουν τη μη γνήσια ρητορική τέχνη. 

 

Δ. Είναι προφανές ότι ο Πλάτωνας στο συγκεκριμένο διάλογο μέσα από τη 

αυστηρή κριτική του επιδιώκει να απαλειφθεί η απατηλή ρητορική της αληθοφάνειας  

και να αναδειχτεί ότι η γνησιότητα της ρητορικής έχει τα θεμέλιά της στη γνώση, και 

μάλιστα στη γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Ο άριστος ρήτορας οφείλει να δρα 

τελεολογικά έχοντας ως μοναδικό σκοπό την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, ώστε να 

εδραιώσει τη δεύτερη μαζί με τη σωφροσύνη στις ψυχές των πολιτών, εξαφανίζοντας 

ό,τι απατηλό και ψευδές τις έχει μολύνει. Η γνήσια ρητορική είναι γι’ αυτόν η 

εντελέχεια του δίκαιου Λόγου που επιδιώκει την Αλήθεια για το καλό του συνόλου. 

Τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν ἀγαθῶν, η ευδαιμονία της πόλης για τον δάσκαλο του 

Αριστοτέλη δεν είναι η προσωπική ευτυχία στη ζωή, κάτι που ολοφάνερα επιδίωκαν 

οι έμμισθοι ρήτορες, αλλά η συναίσθηση ότι με τις ενέργειές σου καθιστάς τους 

άλλους ευδαίμονες. Τέτοιος ήταν ο βαθμός αλτρουισμού του σε σημείο που δεν 

γινόταν πιστευτός ούτε από τους συμπολίτες του, ούτε και από μεταγενέστερους 

στοχαστές.  

  

Ε. Ο Πλάτωνας έδωσε έμφαση στην πολιτική όψη της ρητορικής, γιατί στο 

επίκεντρο της διανοητικής κοσμογονίας, στη Αθήνα, για να αποκτήσει κάποιος 

δύναμη μόνο έναν δρόμο όφειλε να βαδίσει: να κερδίσει την εμπιστοσύνη της 
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πλειονότητας των πολιτών στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου πείθοντας σε 

καθημερινή βάση για την ορθότητα των λόγων του. Κατά συνέπεια στη δημοκρατία 

των «λόγων» υποχρέωση του γνήσιου ρήτορα είναι η ηθική βελτίωση των πολιτών 

μιας πόλης
2
. Ο Πλάτωνας ενεργώντας με αυτό τον τρόπο ακούσια ή εκούσια 

εγκαινίασε το διάλογο ανάμεσα στη ρητορική και στη φιλοσοφία, θέτοντας τη 

δεύτερη ως θεμέλιο γνώσης για την πρώτη. 

 

Ζ. Η δριμεία κριτική του αθηναίου φιλοσόφου οφείλεται και στο γεγονός ότι 

ερείσματα που καθιστούν τη ρητορική γνήσια είναι η αλήθεια και το δίκαιο. Χωρίς 

αυτά δεν πρόκειται να ανοίξει ο διάλογος ανάμεσα στη ρητορική και στη φιλοσοφία
3
. 

Βέβαια η ανωτερότητα της φιλοσοφίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αφού η δύναμή 

της πηγάζει από το δίκαιο λόγο και αποβλέπει στην αλήθεια, ενώ η δύναμη της 

ρητορικής είναι κατά βάση εργαλειακή.  

 

Η. Ο δημιουργός του διαλόγου Γοργίας σ’ όλο το πλάτος και μήκος αυτού ακόμη 

και με λανθάνοντα τρόπο στοχεύοντας στον έμπειρο αναγνώστη θέλει να αναδείξει το 

κίβδηλο και επίπλαστο χαρακτήρα της μη γνήσιας ρητορικής. Καταφέρνει αρχικά και 

προκαλεί σύγχυση στο κοινό, καθώς ο τίτλος προοικονομεί σύγκρουση ανάμεσα στο 

σοφό γεροδιδάσκαλο και στον περίφημο μαθητή του Τεισία, τον Γοργία με τη 

φαντασμαγορική εμφάνιση· παρά την τέρψη από τον πλατωνικό λογοτεχνικό λόγο με 

καχυποψία παρατηρούμε ότι απέναντι στη θεοποιημένη μετά θάνατον μορφή του 

Σωκράτη για περισσότερη ώρα στέκεται ο φιλόδοξος πολιτικός Καλλικλής. Μάλιστα 

η παρουσία του πολιτευτή καλύπτει τέτοια έκταση στο διάλογο που ο αναγνώστης θα 

θεωρούσε λογικό το έργο να φέρει το δικό του όνομα. Ο Πλάτωνας όμως μας 

υποβάλει να κάνουμε την ακόλουθη σκέψη: πρωταγωνιστεί ο πολιτικός, αλλά η 

δύναμη του λόγου του είναι φαινομενική, όπως και η τέχνη που σθεναρά 

υπερασπίζεται, αφού αυτή έχει χαλκευτεί στο εργαστήριο του σοφιστή και τα λόγια 

συνάδουν με τις αρχές αυτού. 

 

Θ. Ο Πλάτωνας δίνει με γλαφυρό τρόπο τη μέθοδο και την τεχνική του Γοργία με 

την οποία κέρδιζε τους ακροατές· χρησιμοποιούσε περίτεχνες εικόνες και μεταφορές, 

είχε την ικανότητα να πλάθει ηχητικά σχήματα, αλλά και θαυμαστά λεκτικά 

παιχνίδια, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα όρια ανάμεσα στον πεζό λόγο και την 

ποίηση είναι τόσο λεπτά που ανά πάσα στιγμή διαρρηγνύονται. Η χρήση των 

ποιητικών τεχνικών από τους σοφιστές, δασκάλους της ρητορικής έναν σκοπό 

υπηρετούσε, την επιτήδευση του λόγου.  

 

Ι. Η προσεκτική οργάνωση του λόγου του Πλάτωνα, που λειτουργεί 

τελεολογικά δίνει με τρόπο σαφή το στίγμα της αρνητικά φορτισμένης όψης της 

ρητορικής. Συγκεκριμένα αναφερόμενος στους ρήτορες προτάσσει το λέγειν, ενώ 

έπεται το φρονεῖν (450a). Σε άλλο χωρίο και πάλι κυριολεκτικά σαγηνεύει τον 

αναγνώστη με την πολύ προσεκτική επιλογή λέξεων στο σενάριο των 

πρωταγωνιστών του. Έτσι ο Καλλικλής, ο φιλόδοξος πολιτικός μιλώντας για τη 

ρητορική επίδειξη του Γοργία συνειδητά χρησιμοποιεί το ρήμα ἥσθην· προοικονομεί 

μ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση που θα στηρίξει σχετικά με την απατηλή και εφήμερη 

ηδονή που προκαλεί η ρητορική. Η χρήση του συγκεκριμένου ρήματος φέρνει στο 

νου μας την αριστοτελική ρήση: «διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν » και ο 

                                                           
2
 Kustas, G. Studies in Byzantine Rhetoric.Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Μελετών, 1973:170. 

3
 Πλάτων, Γοργίας, 515d. 
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συνειρμός είναι αναπόφευκτος, στη ρητορική είναι δυνατόν να διακρίνουμε δύο είδη 

ηδονών, τις «καλές» και τις «κακές». Οι πρώτες συντείνουν στην εύρεση της 

αλήθειας και στο συνολικό συμφέρον, ενώ οι δεύτερες έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσμα, υπηρετούν το ψεύδος, την απάτη και την ιδιοτέλεια του λέγοντος.  

 

ΙΑ. Εντύπωση προκαλεί το ύφος, αλλά και ο τρόπος που θέτει ερωτήσεις ο 

Σωκράτης θυμίζοντάς μας έντονα το λογοτεχνικό τρόπο γραφής του μαθητή του, του 

Πλάτωνα. Φαίνεται ο αθηνολάτρης σοφός να υπεκφεύγει είτε να ρωτήσει ο ίδιος, είτε 

ως πρωταγωνιστής να καταστήσει σαφέστερο το συλλογισμό του συνομιλητή του, 

καθώς ισχυρίζεται ότι αυτός πλήρως τον έχει αντιληφθεί . Έπειτα. επικαλείται όμως 

κάποιον τρίτο φανταστικό συνομιλητή που έχει καίριες ερωτήσεις με μοναδικό στόχο 

την ακρίβεια και σαφήνεια των λεγομένων, συγκεκριμένα του Γοργία, ώστε στη 

συνέχεια να καταδείξει την ανικανότητα του ρήτορα και ο ίδιος να δώσει με πολύ 

φυσικό τρόπο τη λύση στην υπόθεση.  

 

ΙΒ. Διαβάζουμε στον προς μελέτη διάλογο «η ρητορική στα δικαστήρια και στις 

άλλες συγκεντρώσεις του πλήθους δημιουργεί εκείνο το είδος της πειθούς, από την 

οποία απορρέει η πίστη χωρίς τη βέβαιη βάση της γνώσης
4
». Ο Πλάτωνας πλέον 

αποκαλύπτεται, φανερώνοντας ταυτόχρονα και το αριστοκρατικό του φρόνημα. Η 

απέχθειά του προς τις δικαστικές διαδικασίες των Αθηναίων
5
 που οδήγησαν στη 

θανατική εκτέλεση τον αγαπημένο του δάσκαλο δεν μπορεί άλλο να καλυφθεί. Οι 

φιλόδικοι Αθηναίοι
6
 ήθελαν ικανούς ρήτορες στους δικαστικούς αγώνες, για να 

διαφύγουν ποινές ή να εξασφαλίσουν καταδίκες, όπως αυτή του Σωκράτη. Μάλιστα 

καταφέρεται και σε άλλο χωρίο
7
 κατά της διαδικασίας που ακολουθείται στις 

αθηναϊκές δικαστικές αίθουσες, όπου πολιτικοί παράγοντες με τη συνδρομή της 

κίβδηλης ρητορικής έπλαθαν ηθικά επιλήψιμους ψευδομάρτυρες, πολλοί από τους 

οποίους ήταν «εὐδόκιμοι», δηλαδή επιφανείς πολιτευτές, με στόχο τον μοναδικό, 

όπως πιστεύει, πολιτικό, τον Σωκράτη που θα μπορούσε να βγάλει από το τέλμα την 

Αθήνα. Διάχυτη στο χωρίο αυτό είναι και μια καταγγελία του Πλάτωνα· η ρητορική 

που επαγγέλλεται η παρέα του Λεοντίνου ρήτορα βρίσκει στέρεο έρεισμα και στα 

χρήματα της αθηναϊκής αριστοκρατίας, η οποία βλέπει την εξουσία να χάνεται από τη 

νέα τάξη πραγμάτων στον 5ο π.Χ. αιώνα και ένας τρόπος υπάρχει για να τη 

διεκδικήσει με αξιώσεις, η διδασκαλία του πανίσχυρου λόγου που επενεργεί χωρίς 

ηθική στους πολίτες της δημοκρατικής πόλης-κράτους. 

 

ΙΓ. Στο διάλογο γίνεται αντιληπτό πως ο Γοργίας και ο Πώλος έχουν ένα είδος 

συναλλαγής με τον πολιτικό Καλλικλή, γιατί η ρητορική χρησιμοποιείται ως άγημα 

τη πολιτική, υπηρετώντας την ακολασία και την αδικία, οδηγώντας με μαθηματική 

ακρίβεια την πόλη σε παρακμή. Αυτό βέβαια συμβαίνει με τη ρητορική του 

Λεοντίνου· ο Σωκράτης αποδεικνύει την κατ’ επίφαση τέχνη τους με την αδικία που 

εισπράττουν πρώτα – πρώτα από τους μαθητές τους
8
. Η εκπαίδευση λοιπόν δεν 

ανήκει σ’ αυτούς που επαγγέλλονται τη διδασκαλία της αρετής και στην πράξη 

αποδεικνύεται το έργο τους αναποτελεσματικό.  

                                                           
4
 Πλάτων, Γοργίας, 455a. 

5
 Πβ. Πλάτωνας, Ευθύδημος, 290a.  

6
 Πβ. Αριστοφάνης, Όρνιθες, 39-41.  

7
 Πλάτων, Γοργίας, 472a. 

8
 Πλάτων, Γοργίας, 519d, πβ. Διογένης Λαέρτιος, 9.50. 
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ΙΔ. Στη φράση του Σωκράτη «εφαρμόζω την αληθινή πολιτική επιστήμη και 

ενεργώ μόνος ανάμεσα στους σημερινούς πολιτικούς
9
», ο Πλάτωνας φανερώνει μια 

ακόμη αιτία γραφής των διαλόγων του· δεν είναι απλά η αποκατάσταση της μνήμης 

του Σωκράτη, αλλά η δημιουργία τέτοιων τύψεων στο κοινωνικό και πολιτικό 

γίγνεσθαι της Αθήνας, ώστε ο μεγάλος σοφός όχι μόνο να καθιερωθεί ως ο μόνος 

αυθεντικός δάσκαλος της εποχής ή ως ο μοναδικός πολιτικός, ικανός να σώσει την 

παρακμάζουσα Αθήνα, αλλά και να θεοποιηθεί ως μόνιμος κάτοικος των νησιών των 

Μακάρων. 

 

ΙΕ. Η διαφορά ανάμεσα στο φαίνεσθαι και το εἶναι γίνεται απολύτως κατανοητή 

ακόμη και στον εσχατολογικό πλατωνικό μύθο που αφορά στο δικαστήριο των 

ψυχών, με πρωταγωνιστή τον Δία, ο οποίος εκφράζει τόσο την κοσμική, όσο και την 

πολιτική αρμονία και δικαιοσύνη. Έμμεσα αντιδιαστέλλεται και πάλι η εξωτερική 

εμφάνιση και το υπερφίαλο του χαρακτήρα των εκπροσώπων της κολακευτικής 

ρητορικής με τη λιτότητα και το ωφέλιμο της φιλοσοφικής ρητορείας. Επιπλέον ο 

Πλάτωνας, καθώς του δίνεται η ευκαιρία, είναι αδύνατον να μην την αδράξει και να 

μην θίξει ακόμα και μέσω του μύθου τη νοσηρή κατάσταση που επικρατεί στα αττικά 

δικαστήρια με την παρουσία των ψευδομαρτύρων και τη συνδρομή τους για την 

κάλυψη της αλήθειας. Τους επίορκους, τους ψεύτες, τους αλαζόνες και όσους 

στέκουν μακριά από την Αλήθεια τους περιμένει το δεσμωτήριο των ψυχών και το 

βέβαιο είναι πως η ψυχή των αιώνιων δικαστών έχει την ικανότητα να δει την 

Αλήθεια. Η τελευταία σκέψη που περνά από το μυαλό του αναγνώστη είναι η 

ακόλουθη: ο αθώος Σωκράτης εκτελέστηκε, αλλά πιθανόν η ψευδής ρητορική να είχε 

εξασφαλίσει την αθώωση του με ένα κόστος, την κολακεία προς τους δικαστές. Αυτό 

ο μαθητής του δεν μπορεί να το χωνέψει, τον ταλανίζει, τον κλονίζει και τον οδηγεί 

σε μια εξιδανικευμένη μορφή ρητορικής που μάλλον μόνο στον κόσμο των Ιδεών 

υπάρχει πέρα από τις δυνατότητες της πόλης – κράτους. Έτσι αναπόφευκτα οδηγείται 

στο θεωρητικό πόνημα της ιδανικής Πολιτείας χρησιμοποιώντας πολλά από τα ηθικά 

νοήματα του Γοργία, προκειμένου να θριαμβεύσει η δικαιοσύνη. 

 

Ις. Ο  Πλάτωνας καταδεικνύει ότι η αρνητική όψη της ρητορικής, την οποία και 

συνειδητά θέλει να ανατρέψει είναι ένας «μηχανισμό πειθούς», που αποσκοπεί να 

πείσει το ακροατήριο, για να υπηρετηθεί το συμφέρον του ρήτορα ή του πελάτη του. 

Και στις δύο περιπτώσεις αυτός που θα δοξαστεί, θα θρέψει τον ακόρεστο εγωισμό 

του και θα αμειφθεί πλουσιοπάροχα δεν είναι άλλος από τον ίδιο το ρήτορα. Αυτός  

κρατά δέσμιο το συμπολίτη του στη βαθμίδα της εικασίας, φέρνοντάς τον στην ίδια 

θέση με το δεσμώτη της πλατωνικής Πολιτείας. Τον ρήτορα αυτής της μορφής τον 

καθοδηγεί το υπερτροφικό εγώ του, καθώς ζει, για να δίνει την εντύπωση ότι γνωρίζει 

περισσότερα απ’ όσα γνωρίζει το ακροατήριό του.  

 

Ιζ. Οι δύο μορφές της ρητορικής εκπροσωπούνται από τους αντίστοιχους 

ρήτορες. Από τη μια έχουμε την ομήγυρη του Γοργία που διέπεται από φιλαυτία και 

αλαζονεία, στοιχεία που γίνονται αντιληπτά τόσο στην εξωτερική εμφάνιση αυτών, 

όσο και στον υπερφίαλο λόγο τους, ενώ στον αντίποδα αυτών βρίσκονται εκείνοι οι 

ρήτορες που αγορεύουν έχοντας στο νου τους το μεγαλύτερο αγαθό, που δεν είναι 

άλλο από την ευδαιμονία όλης της πόλης, σημαντική θέση στην οποία κατέχει ο 

Δίκαιος Λόγος.  

 

                                                           
9
 Πλάτων, Γοργίας, 521d. 
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Ιη. Ανακαλώντας στη μνήμη του ο αναγνώστης τα προσόντα του φιλόσοφου –

Βασιλέα της πλατωνικής Πολιτείας δεν είναι δυνατόν να σκεφθεί κάτι διαφορετικό 

και για τα προσόντα του ρήτορα της γνήσιας – αληθινής ρητορικής τέχνης. Αυτός 

οφείλει να έχει εγγενή χαρίσματα, γνώσεις ρητορείας που αποκτήθηκαν με πολύ 

κόπο, υποκριτικές και μνημοτεχνικές ικανότητες και εν γένει ηθοπλαστικό 

περιεχόμενο εκπαίδευσης και αγωγής που θα αποσκοπεί στην κατάκτηση της αρετής. 

Έπειτα, ως λογικό επακόλουθο, ο απώτερος στόχος της αληθινής ρητορικής και του 

άριστου ρήτορα θα είναι η επίσης ηθική διάπλαση των πολιτών μέσω του πειστικού 

λόγου, ο οποίος δεν θα είναι αληθοφανής αλλά αληθινός, γιατί μόνο έτσι θα οδηγηθεί 

στην ευδαιμονία όλη η κοινωνία. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η ρητορική 

μπορεί να αναγνωρισθεί ως τέχνη και ο ρήτορας ως εκπρόσωπος της αληθούς 

ρητορικής, αρκεί να είναι σε θέση, φύσει και νόμῳ, να γνωρίζει τι είναι δίκαιο ή 

άδικο, τι αγαθό και κακό. Καταλληλότερος εγγυητής που διακρίνει το δίκαιο από το 

άδικο δεν είναι άλλος από τον φιλόσοφο. 

 

Ιθ. Αυτό τελικά που επιδιώκει ο Πλάτωνας στον περίφημο διάλογό του, Γοργίας 

ή περί ρητορικής ανατρεπτικός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να οριοθετήσει με διαύγεια 

και σαφήνεια εκείνες τις παραμέτρους που θα καταστήσουν τη δουλεύτρα της 

πειθούς έντιμη τέχνη. Το αίτημά του για τον επαναπροσδιορισμό της τέχνης του 

Λόγου και την ανάδειξη μιας «φιλοσοφικής ρητορικής» μέσα στις συγκεκριμένες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, βαραίνοντας το νου του και η θανατική εκτέλεση του 

αγαπημένου του δασκάλου, δεν μπορεί να διατυπωθεί διαφορετικά, αλλά δια 

στόματος του ίδιου του Σωκράτη, παίρνει τη μορφή μιας αρνητικής και αμείλικτης 

κριτικής. Βασικό έρεισμα αυτής της γνήσιας ρητορικής που επιδιώκει να αναδυθεί 

στην πόλη δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δικαιοσύνη, γιατί, όταν υπάρχει αυτή και 

όλες οι άλλες αρετές θα υπάρξουν. Καταλληλότερος για να γνωστοποιήσει αυτό το 

αίτημα είναι ο γιος της Φαιναρέτης, εφόσον ο ίδιος έπεσε θύμα μιας άδικης κρίσης 

και αντιμετώπισης.  

 

Κ. Ο Γοργίας φτάνει το 427 στο «πρυτανείο» της Ελλάδας καταφέρνει και 

κερδίζει ακαριαία την εύνοια του κοινού και λόγω του φυσικού του τάλαντου, και 

εξαιτίας της συστηματοποίησης της γνώσης του· γίνεται λοιπόν ταχύτατα 

πασίγνωστος και το γεγονός αυτό του αλλάζει άρδην τη ζωή. Αίφνης βρίσκεται με 

απόλυτη εξουσία στα χέρια του, αφού οι γόνοι των αριστοκρατικών οικογενειών της 

πόλης ήταν μαθητές του και με το λόγο του είχαν καταστεί οπαδοί του· η απόλυτη 

όμως εξουσία οδηγεί και στην απόλυτη αδικία, έτσι ο Λεοντίνος λόγω της δεδομένης 

επιτυχίας του «αναγκάζεται» να χρησιμοποιεί την κίβδηλη ρητορεία του, αφού αυτή 

φάνηκε πως εκπροσωπούσε τις ανάγκες στη συγκεκριμένη πόλη, τη συγκεκριμένη 

εποχή.  Ο Γοργίας δηλαδή και η παρέα του αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται στην 

αθηναϊκή σκηνή ξαφνικά σε ρόλο πρωταγωνιστών με σενάριο που δεν είχε γραφεί, 

αλλά οριζόταν από τις υπάρχουσες συνθήκες και καταστάσεις της εποχής· 

επιπρόσθετα και το κοινό της πόλης διψασμένο για καινούργιες αισθητικές και 

λεκτικές απολαύσεις φαίνεται να «επέβαλε» την εφήμερη και πλάνη ρητορική αυτού 

του τύπου, περιμένοντας τους δικούς του «βαρβάρους». Θέλοντας και μη ο ίδιος 

γίνεται το άθυρμα της κοινότητας στην οποία βρίσκεται, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει 

και το αντίστροφο. Μπαίνει, εκούσια ή ακούσια, σε έναν φαύλο κύκλο και προτιμά 

να διαμορφώσει κατά το δοκούν στο εργαστήριό του τη ζωή των γύρω του με τα 

ανάλογα υλικά οφέλη. Βέβαια το άτομο είναι προϊόν των αποφάσεών του, όσων 

επέλεξε να κάνει, αλλά και αυτών που επιλέγει να μην κάνει. Ίσως λοιπόν με μια 

συνωμοτική σε λανθάνουσα μορφή απόφαση αυτός και οι υπόλοιποι σοφιστές 
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θέλησαν σε μια ιδανική πόλη να γίνουν και οι ήρωες της ζωής τους, ταυτόχρονα εν 

γνώσει τους και τα θύματα.  

 

Λ. Ο Πλάτωνας έγραψε το συγκεκριμένο διάλογο φορτισμένος από την θανατική 

εκτέλεση του Σωκράτη και από το γεγονός ότι ο Αριστοφάνης στις όχι ιδιαίτερα 

επιτυχημένες Νεφέλες του είχε για σατιρικούς – εμπορικούς λόγους κατατάξει τον 

αθηνολάτρη αγαπημένο του δάσκαλο στους ξένους σοφιστές. Επιπλέον ο γιος της 

Περικτιόνης ήταν πικραμένος, από τις πολιτικές καταστάσεις που είχαν αναδείξει ως 

τυράννους, πρώην μαθητές του γιου του Σωφρονίσκου, αλλά και από το γεγονός ότι 

οι ρήτορες ανοικτά διεκδικούσαν τώρα πια μεγάλο μερίδιο στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της πόλης.  

Μία ωστόσο είναι η ουσία σ’ ότι αφορά τους πλατωνικούς διαλόγους. 

Γραμμένοι από έναν στιχουργό – δραματουργό, έναν ευφάνταστο ποιητή και έναν 

κομψό στυλίστα είναι αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά και έργα 

ιδρυτικά της δυτικής φιλοσοφίας. Είναι μια πολύτιμη παγκόσμια κληρονομιά. 
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